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ആമുഖം

താരിക് അലി (ഇട

്); െക ദാേമാദരൻ

ന െലഫ്റ്റ് റിവ വിൽ വന്ന താരീക് അലി — െക ദാ
േമാദരൻ സംഭാഷണം ഞാൻ പരിഭാഷ െച ന്നത്
ടി എൻ േജായ് നടത്തിയിരുന്ന ‘സൂര്യകാന്തി’യിൽ
െവച്ചാണ്. സൂര്യകാന്തി ഒരു ൈല റിയും സമാ
നഹൃദയരായ അേന്വഷികളുെട സംഗമ സ്ഥാനവും
ആയിരു അന്ന്. പല തരം ഇടതുപക്ഷ ആശയ
ങ്ങളുള്ളവർ അവിെട വ കൂടിയിരു . പലരും മുൻ
നക്സൈലറ്റ് വർത്തകേരാ അനുഭാവികേളാ കലാ
കാരന്മാേരാ എഴു കാേരാ ആയിരു . എല്ലാവ
രും പേക്ഷ ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കിട്ടിരു : നക്സൈല
റ്റ് വർത്തന രീതികൾക്ക് െപാതുജനാംഗീകാരം
ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. സാംസ്കാരിക േവദിയുെട നാടകങ്ങൾ
ം കവിയര കൾ ം കയ്യടിച്ചവർ േപാലും വർ
ത്തനസന്നദ്ധരായിരുന്നില്ല. മ ് ഇന്ത്യൻ കമ ണി
പാർട്ടികളുെടയും തത്വത്തിലും േയാഗത്തിലും പല
തരം മൗനങ്ങളും പരിമിതികളും ഉണ്ടായിരു . ീ ദളിത് പരിസ്ഥിതി സ്ഥാനങ്ങൾ േപാെല പല നവ
ജനകീയ സ്ഥാനങ്ങെളയും ഉൾെക്കാള്ളാേനാ സം
േബാധന െചയ്യാേനാ കഴിയുന്നില്ല. െലനിെന്റേയാ
മാേവായുെടേയാ തത്വങ്ങളും ത ങ്ങളും ഏെറ നാ
നാത്വങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യ േപാലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ
രാജ്യത്ത് യാ ികമായി നടപ്പിലാ ക സാദ്ധ്യമ
ല്ല. മുഖ്യധാരയിലില്ലാത്ത അേന്റാണിേയാ ാംഷി,
േറാസാ ലക്സംബർഗ് തുടങ്ങിയവെരയും അൽത
െസർ െതാ ള്ള സമകാലീന ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകെര
യും നവ ഇടതുപക്ഷ താത്വികെരയും ദ്ധി പഠി
ക്കണം. ഇൻഡ്യൻ കമ ണിസ്റ്റ് സ്ഥാനെത്ത സമ
മായും വിമർശനാത്മകമായും വിലയിരുത്തണം.
ഈ െപാതു വിചാരങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, ഒരു തുടക്കെമ
ന്ന നിലയിൽ, െക ദാേമാദരനുമായി താരിക് അലി
നടത്തിയ അഭിമുഖ സംഭാഷണം പരിഭാഷ െചയ്യാൻ
തീരുമാനമുണ്ടായത്. ാംഷി ഇൻസ്റ്റിറ്റ ട്ട്, ഉത്തരം
മാസിക തുടങ്ങിയ അേനകം നവാേന്വഷണങ്ങളുെട
ആരംഭമായിരു അത്. പലരും പല വഴി സഞ്ച
രിച്ചേപ്പാഴും എല്ലാവരും പങ്കിട്ടിരുന്ന ഉത്കണ്ഠകൾ
ഒന്നായിരു .
െക സച്ചിദാനന്ദൻ

ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്മ ണിസ്റ്റിെന്റ
ഓർമ്മ റി കൾ
(‘ന െലഫ്റ്റ് റിവ ’വിെല താരിക് അലി, െക
ദാേമാദരനുമായി നടത്തിയ ദീർഘസംഭാഷണ
ത്തിെന്റ പരിഭാഷ. പരിഭാഷകൻ: െക സച്ചിദാന
ന്ദൻ.)

േചാദ്യം: ഇന്ത്യൻ കമ്മ ണി ് പാട്ട ൎി ചുവടുറ
പ്പിക്കാൻ വളെരേയെറക്കാലം േവണ്ടിവന്നതു്
എ െകാണ്ടാെണന്നാണു് താങ്കൾ ് േതാ
ന്നതു്? അതിെന്റ ആദ്യകാല വർത്തനെമന്താ
യിരു ? േദശീയ സ്ഥാനവുമായുള്ള അതിെന്റ
ബന്ധങ്ങേളാ? ‘െകാമിേന്റണി’െന്റ കു സിദ്ധ
മായ ആ ‘മൂന്നാംഘട്ടം’ ഇന്ത്യൻ കമ്മ ണി ക
െളയും ഒരു നിണ്ണൎ ായക സന്ധിയിൽ േദശീയ
സ്ഥാനത്തിെന്റ മുഖ്യധാരയിൽ നി ് ഒറ്റെപ്പടു
ത്തി ഗതിമുട്ടി കളഞ്ഞതാെണ ് വരുേമാ?
ഉത്തരം: ഈ ഘട്ടത്തിെല എെന്റ വ്യക്തിപരമായ
അനുഭവം േകരളത്തിെലാതുങ്ങി നി ന്നതായി
രു . ഞാൻ അതിൽത്തെന്ന ദ്ധേക ീക
രിക്കാം. എങ്കിലും രാജ്യ ടനീളം പാർട്ടിയുെട
െപാതുവായ നീക്കം ഒ തെന്നയായിരുെന്ന ്
പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ. കമ്മ ണി പാർട്ടി നിയ
മവിരുദ്ധമായിരുന്ന കാലത്താണു് ഞാനതിൽ
േചരുന്നതു്. േബാംേബയിൽ തുണിമി കളുെട
െപാതുപണിമുട ൾെപ്പെടയുള്ള പണിമുട ക
ളുെട തരംഗത്തിനു് പിറേക, 1934 ആണു് പാർട്ടി
നിേരാധിക്കെപ്പട്ടതു്. ഇതുകാരണം പാർട്ടിസാ
ഹിത്യത്തിെന്റ വിതരണം പലയിട ം പലത
രത്തിലായിരു . സംഘടിതമായ ഉൾപ്പാർട്ടി
ചർച്ചയുെട ശ്നേമ ഇല്ലായിരു . അക്കാല ്
സി. പി. ഐ. േദശീയതലത്തിൽതെന്ന ഒരു െകാ
സംഘടനയായിരുെന്ന ് മനസ്സിലാക്കണം.
വാസ്തവത്തിൽ സി. പി. ഐ. േദശീയതലത്തി
ലുള്ള ഒരു രാ ീയ ശക്തിയായി വികസിക്കാൻ
തുടങ്ങിയതു് ‘മൂന്നാംഘട്ട’ത്തിെന്റ അതി മങ്ങൾ
േശഷമാണു് 1935–36 കാല ് ഇരുപതുക
ളിലും മുപ്പതുകളുെട ആരംഭത്തിലും ാേദശിക
തലത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന കമ്മ ണി ്
കെള ഗതിമുട്ടി ന്നതിൽ േകാമിേന്റണിെന്റ
രാ ീയം തീർച്ചയായും അ ധാനമല്ലാത്ത ഒരു
പ വഹി കയുണ്ടായി. േകാമിേന്റൺ േനതാ
ക്കൾ ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസിയുെടയും അതിെന്റ
രാ ീയ സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ േകാൺ സ്സി
േന്റയും ആേപക്ഷികമായ സ്വാഛന്ദ്യം തീെര കു
റ ക . അവർ േദശീയ സ്ഥാനെത്തയും സാ
ാജ്യത്വെത്തയും ഒ തെന്നയായിക്കാണുന്ന
ഒരു ഘട്ടത്തിലൂെട കട േപായി. െകാേളാണി
യൽ ശ്നങ്ങളിൽ സ്റ്റാലിെന്റ വക്താവായിരുന്ന
ക സിേനനും ‘ഇംെ േകാറി’െല പല എഴു
കാരും സാ ാജ്യത്വത്തിെനതിരായ സമരത്തിൽ
ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േകാൺ സ്സ് ഒരു തി
വി വശക്തിയാെണ വെര പറ
കള
.
േകാൺ സ്സ് േസാഷ്യലി കെള അവർ ‘േസാ
ഷ്യൽ ഫാസി ’കളായി മു കു കയും െച .
ഇരുപതുകളുെട അന്ത്യവർഷങ്ങളിലും മുപ്പതുകളി
ലും േദശീയേനതാക്കൾെക്കതിരായ ആ മണ
ങ്ങൾ തീ ഇടതുപക്ഷ വാചാേടാപത്തിൽ െപാ
തിഞ്ഞാണു് വന്നിരുന്നതു്. ഇന്ത്യയിൽ അ നി
ലനിന്ന വിവിധ കമ്മ ണി ്
കൾ അെതാ
െക്ക ‘തത്തേമ്മ—പൂച്ച പൂച്ച’ എന്ന മട്ടിൽ ഏ പ
റയുകയും െചയ്തിരു . എങ്കിലും േകാമിേന്റണി
െന മാ ം കുറ്റംപറഞ്ഞാൽ േപാര. ൈചനീസ്
പാർട്ടിയും േകാമിേന്റണിെന്റ െതറ്റായ ഉപേദ
ശത്താൽ വഞ്ചിക്കെപ്പട്ടവരാണേല്ലാ; എന്നി ം
അവെരാടുവിൽ രക്ഷെപ്പടുകയും, അധികാരം പി
ടിെച്ചടു കയും െച .
അേപ്പാൾ, ആത്മനിഷ്ഠമായ പരാജയങ്ങളുെട
ാധാന്യം അവഗണിക്കാെതതെന്ന നമു ് കു
റ കൂടി ആഴത്തിേല േനാക്കണം. അങ്ങെന
േനാ േമ്പാൾ, ഇന്ത്യൻ േകാൺ സ്സിെനേപാ
െല സുശക്തവും സുദൃഢവുമായ ഒരു ബൂഷൎ്വാജ
നാധിപത്യപാർട്ടിയുെട നിലനില്പിനു് വ നിഷ്ഠ
മായ ഒരടിത്തറയുണ്ടായിരു െവ ് കാണാം—
േകാം േദാറല്ലാത്ത, ിട്ടീഷ്ഭരണത്തിെന്റ മൂർ
ദ്ധന്യത്തിൽ േപാലും ഒരളേവാളം സ്വാത ്യമ
നുഭവിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ ബൂഷൎ്വാസിയുെട വികാ
സമാണു് ഈ അടിത്തറ. അതിെന്റ താല്പര്യങ്ങൾ
പല അവസരങ്ങളിലും ിട്ടീഷ് സാ ാജ്യത്വ
ത്തിെന്റ താല്പര്യങ്ങളുമായി ഇട
.
ിട്ടൺ
സാ ാജ്യത്വങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളാൽ തള
യ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നകാല ് ഇന്ത്യൻ മുതലാളിമാർ
അഭൂതപൂവ്വൎമായ േവഗതേയാെട വളരുകയാ
യിരു . ധാരാളം ഇന്ത്യാക്കാരുൾെപ്പട്ട ഒരു സി
വിൽ സർവ്വീസിേനാടും ൈസന്യേത്താടുെമാപ്പം
ഈ ബൂർഷ്വാസിയുെട നിലനില്പ്, ഒരു െകാേളാ
ണിയൽ ഭരണകൂേടാപകരണത്തിെന്റ നിലനില്പി
നാവശ്യമായ അടിസ്ഥാനം സൃഷ്ടി . േകാൺ
സ്സിെന സ്വന്തം ഘടനയിൽ െകട്ടിയിടുന്നതിലും
ഒടുവിൽ സ്വാത ്യത്തിെന്റ സമയം വന്നേപ്പാൾ
ആ പരിവർത്തനത്തിെന്റ സൗമ്യത ഉറ വരു
ന്നതിലും അതു വിജയി കയും െച . അങ്ങ
െന തങ്ങൾെക്കാരിക്കലും ശരി ് അപ ഥി
ക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന അപൂർവ്വമാെയാരു സാ
മ്പത്തിക—രാ ീയഘടനയുമായാണു് ഇന്ത്യൻ
കമ്മ ണി കൾ ഏ മുട്ടിയതു്.
സി. പി. ഐ. 1934–35-ൽ തെന്ന ശരി ം
സ്ഥാപിതമാെയങ്കിലും അതിെന്റ വികാസം എല്ലാ
ഭാഗ ം തുല്യമായിരുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തി
നു് ന തിരിപ്പാടും കൃഷ്ണപിള്ളയും ഞാനുമുൾ
െപ്പെട അ സഖാക്കൾ േകരളത്തിെല ആദ്യ
െത്ത കമ്മ ണി ്
സംഘടിപ്പിച്ചതു് 1937ൽ മാ മായിരു . ഈ പ്പിെന പരസ്യമായി
“കമ്മ ണി പാർട്ടി”െയ ് വിളിേക്കെണ്ട ം
േകാൺ സ്സ് േസാഷ്യലി കൾക്കിടയിൽതെന്ന
ഒരടിത്തറ േനടിെയടു കയാണു് േവണ്ടെത ം
ഞങ്ങൾ തീരുമാനി . ഇതു ശരിയായിരു െവ
ന്നാെണെന്റ വിചാരം. എന്നാൽ േദശവ്യാപക
മായി അതു സംഭവി കയുണ്ടായില്ല. ഞങ്ങൾ
അങ്ങെന േകാൺ സ്സിനുള്ളിൽതെന്ന ഒരു സം
ഘടിത പ്പായി വർത്തിച്ചിരുന്ന േകാൺ
സ്സ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കക ് കമ്മ ണിസ്റ്റ്
സാഹിത്യം ചരിപ്പി . േകരളത്തിെല േകാൺ
സ്സിനക ് ഒരു സംഘടിത െപ്പന്നനില ്
ഞങ്ങളുെട സ്വാധീനം അഗണ്യമായിരുന്നില്ല.
ന തിരിപ്പാടു്, എ. െക. േഗാപാലൻ, കൃഷ്ണപിള്ള,
പില്ക്കാല ് ഞാൻ—ഞങ്ങെളല്ലാവരും തെന്ന
േകരളത്തിെല േകാൺ സ്സിെന്റ േനതാക്കളായി
അംഗീകാരം േനടിയിരു . ധാന കമ്മിറ്റിക
ളിെലല്ലാം ഞങ്ങൾ ് സ്ഥാനവുമുണ്ടായിരു .
േകാൺ സ്സിെല ഞങ്ങളുെട സ്ഥാനമുപേയാഗി
് ഞങ്ങൾ േ ഡു് യൂണിയനുകളും കഷൎകസം
ഘങ്ങളും വിദ്യാത്ഥൎ ി സംഘടനകളും സാ ാജ്യ
ത്വവിരുദ്ധരായ പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരന്മാരു
െട സംഘടനകളും െകട്ടിപ്പടു . 1939 അവസാ
നം മാ മാണു് ഞങ്ങൾ േകരളത്തിൽ ശരിയായ
ഒരു കമ്മ ണി ് പാർട്ടി രൂപം നല്കിയതു്.
ഞങ്ങളുെട ജനകീയ വർത്തനവും ജനങ്ങളു
െട േദശീയ അഭിലാഷങ്ങളുമായുള്ള ഞങ്ങളുെട
താദാത്മ്യവുമാണു് േകരളെത്ത സ്വാത ്യാനന്ത
രകമ്മ ണിസത്തിെന്റ ഒരു ധാന ശക്തിേക
മാക്കി മാ ന്നതിൽ മുഖപ വഹിച്ചതു്; സംശ
യമില്ല.
േചാദ്യം: ഒരു കമ്മ ണിെസ്റ്റന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ
ആദ്യം അറ െചയ്യെപ്പട്ടതു് എന്നാണു്?
ഉത്തരം: 1938-ൽ. ഞാന ് പാർട്ടിെമമ്പറായിരു
. പേക്ഷ ജനങ്ങളുെട കണ്ണിൽ ഞാനേപ്പാഴും
േദശീയ േക്ഷാഭകാരിയായിരു . തിരുവന
ന്തപുരെത്ത യൂ ലീഗുകാരുെട ഒരു സേമ്മള
നത്തിൽ ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു ഭാഷണമാ
ണു് എെന്റ ഈ അറസ്റ്റിനിടയാക്കിയതു്. ഞാൻ
േയാഗത്തിൽ അദ്ധ്യക്ഷനായിരു . ഉപ മ
സംഗത്തിൽ ഞാൻ സാ ാജ്യത്വത്തിെനതിെര
േഘാരവിമർശനം െതാടു വി . ഞാൻ ിട്ടീ
ഷ് സാ ാജ്യത്ത്വെത്തയും അതിെന്റ മദ്ദനനയ
ൎ
ത്തിെന്റ തിപുരുഷനായ തിരുവിതാംകൂർ മഹാ
രാജാവിേനയും കടന്നാ മി . മഹാരാജാവു്
മഹാനാെണ ം അേദ്ദഹെത്ത െതറ്റായി നയി
ന്ന അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിലുള്ള ാേദശിക
നാടുവാഴികെളയാണു് കുറ്റെപ്പടുേത്തണ്ടെത
മായിരു സംസ്ഥാനെത്ത േകാൺ സ്സിെന്റ
വലതുപക്ഷ േനതാക്കൾ പറ
െകാണ്ടിരുന്ന
തു്. ഈ അസംബന്ധസങ്കല്പെത്ത ഞാൻ കൂസലി
ല്ലാെത ആ മി .
്, റഷ്യൻ വി വങ്ങളുെട
അനുഭവം േയാജനെപ്പടുത്തിെക്കാ ് അവർ
രാജാധികാരെത്ത േനരിട്ട വഴിയാണു് േകാൺ
സ്സ് േനതാക്കളുേടതിേനക്കാൾ ഫല ദെമ
് അഭി ായെപ്പടുകയും െച . കർഷകേരയും
െതാഴിലാളികേളയും സമരത്തിലുൾെപ്പടുേത്തണ്ട
തിെന്റ ആവശ്യകത ഞാൻ േയാഗത്തിനു വിശ
ദീകരി െകാടു . ‘ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ് ’
എന്ന മു ാവാക്യേത്താെട ഞാൻ സംഗം നിർ
ത്തിയേപ്പാൾ സദ മുഴുവൻ ആ ാദേത്താെട
അേത വിളി . അ തെന്ന തിരുവനന്തപുര
് സ ാജ്യത്വവിരുദ്ധ കടനങ്ങളും േപാലീ
സുമായുള്ള ഏ മുട്ടലുകളും നട . പിേറ്റ ് യൂ
ലീഗു് േനതാക്കേളാെടാപ്പം സ്വാഭാവികമായും
ഞാനും അറ െചയ്യെപ്പ . ര മൂ മാസെത്ത
ജയിൽവാസത്തിനുേശഷം ഞങ്ങൾ വിട്ടയയ്ക്കെപ്പ
. അ മുതൽ ജയിൽ എെന്റ ജീവിതത്തിെന്റ
ഒരു ശാശ്വതഭാഗമായിമാറി.
േചാദ്യം: േസാവിയ ് യൂണിയനിൽ നട െകാണ്ടി
രുന്ന പരിണാമങ്ങൾ ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ ണിസ
ത്തിേന്മലുണ്ടായ ത്യാഘാതം ഒ ചുരുക്കി
വിവരിക്കാേമാ? ഏതായാലും നാം ചർച്ച െച
ന്ന കാലഘട്ടം വളെര നിണ്ണൎ ാകമായിരുെന്ന
വ്യക്തമാണേല്ലാ; സ്റ്റാലിനിസ്റ്റ് ഭീകരത വി വ
കാലെത്ത േബാൾെഷവിക് േനതൃത്വെത്ത ഏതാ
മുഴുവൻതെന്ന ഭൗതികമായി തുട നീക്കി—
െപാതുജീവിതത്തിെന്റ സർവ്വമണ്ഡലങ്ങളിലും
സ ർണ്ണമായി കുത്തക സ്ഥാപിച്ച ഒരു ഉേദ്യാഗ
സ്ഥേമധാവിത്ത േസ്വച്ഛാധിപത്യത്തിെന്റ വിഷ്കം
ഭം. ഇന്ത്യൻ കമ്മ ണി കെള ഇെതല്ലാം എങ്ങ
െന ബാധി ?
ഉത്തരം: എെന്നസ്സംബന്ധി പറയുകയാെണങ്കിൽ—
എനി േകരളെത്ത മുൻനിർത്തിേയ സംസാരി
ക്കാവൂ അക്കാല ് ഞാൻ അഖിേലന്ത്യാപാർ
ട്ടിഘടനയുെട ഭാഗമായിട്ടില്ലായിരു . പിെന്ന
ഞാൻ വിശദീകരി കഴിഞ്ഞേപാെല, വ നി
ഷ്ഠപരിതസ്ഥിതികൾ—ആത്മനിഷ്ഠഘടകങ്ങൾ
വിടുക—രാജ്യെത്ത മ ഭാഗങ്ങളിെല പാർട്ടിഅം
ഗങ്ങളുമായി േനരി ള്ള ബന്ധത്തിനു് തടസ്സം
നി . ജനകീയ മുന്നണിയുെട ത ങ്ങെള
റി ് േകാമിേന്റണിെന്റ ഏഴാം േകാൺ സ്സി
െന്റ തീസ്സീ കൾ ്—ദിമിേ ാഫ് തിസി
കൾ—െതാ മുമ്പാണു് ഞാൻ പാർട്ടിയിൽ േച
ന്നൎ തു്. ഏഴാം േകാൺ സ്സി േശഷമാണു്
സ്റ്റാലിൻ ഇന്ത്യയിൽ സിദ്ധനായിത്തീന്നൎ
തു്—“മഹാനായേനതാവു് ” എന്ന അംഗീകാരം
േനടിയെതന്നത്ഥൎ ം. വാസ്തവത്തിൽ ഈ തീസ്സീ
സുകൾ ത്യക്ഷെപ്പട്ടതു്—ഒരിക്കലും ഇല്ലാതിരി
ന്നതിലും േഭദമാണേല്ലാ ൈവകിെയ ന്ന
തു്— ിട്ടീഷുകാർെക്കതിെര േകാൺ
മായി
ഒൈരക്യമുന്നണിയുണ്ടാേക്കണ്ടതു് ഞങ്ങൾക്കാ
വശ്യമായിവന്ന ഘട്ടത്തിൽതെന്നയായിരു .
1929–34 കാലെത്ത വിഭാഗീയമായ ഇടതുപക്ഷ
തീ വാദം ഞങ്ങെള ഒറ്റെപ്പടുത്തിയിരു . പു
തിയ പരിപാടി െത കൾ തിരുത്താനുള്ള ഒരു
മമായാണു് ഞങ്ങൾ കണ്ടതു്. ഞങ്ങെളസ്സംബ
ന്ധിച്ചിടേത്താളം അതു് ശരിയായ വഴിയിലൂെടയു
ള്ള ഒരു കാൽെവപ്പായിരു —േകരളത്തിെനക്കാ
േളെറ േബാംേബയിലും കൽക്കത്തയിലും. േകരള
ത്തിൽപിെന്ന, മുപ്പതുകളുെട ആരംഭത്തിൽ കമ്മ
ണി ് പാർട്ടിേയ ഇല്ലായിരുന്നേല്ലാ. േബാംേബ
യുമായി താരതമ്യെപ്പടു േമ്പാൾ വ്യവസായവ
ത്കൃതമല്ലാത്ത േകരളത്തിൽ സി. പി. ഐ. ഇ
ശക്തി ാപിക്കാൻ കാരണെമെന്ത ് ആളുകെള
േന്നാടു് േചാദിക്കാറു ്. ഞാൻ പറയും, 1930–33
കാല ് േകരളത്തിൽ സി. പി. ഐ. ഇല്ലാതി
രുന്നതാണു് മുഖ്യകാരണെമ ്. അതുെകാ ്
പുതിെയാരു തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴി
. ഇന്ന
െത്ത േകരളത്തിെല കമ്മ ണി ് േനതാക്കൾ
അധികംേപരും 1930–32 കാല ് േകാൺ
സ്സ് ആരംഭിച്ച നിയമലംഘന സ്ഥാനത്തിൽ
തീ ൎ ം മുഴുകിയിരി കയായിരു . അവർ
െക്ക െകാ ് ജനങ്ങളുെട പി ണേനടാനും
പിന്നീെടാരു ഘട്ടത്തിൽ േകാൺ സ്സിെന്റ കു
ത്തകെപാളിക്കാനും കഴി
െവ ് ഇതു വ്യ
ക്തമാ
്. ഇനി നിങ്ങളുെട ധാനേചാ
ദ്യം. ഇന്ത്യയിെല കമ്മ ണി കാർ ് മാർക്സിസ
ത്തിൽ ഗൗരവമായ വിദ്യാഭ്യാസെമാ ം നൽ
കെപ്പട്ടിരുന്നിെല്ല ് മനസ്സിലാ ക. ഒരുദാഹര
ണം തരാം. െകാേളാണിയൽ ശ്നെത്ത റി
ള്ള െലനിെന്റ തീസീ കെള റി ് അമ്പതുക
ളുെട അവസാനംവെര ഇന്ത്യൻ കമ്മ ണി കൾ
ക്കറിയില്ലായിരു . ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സാ ാജ്യ
ത്വ വിരുദ്ധഐക്യമുന്നണി രൂപീകരിക്കാനുള്ള
ഏഴാംേകാൺ സ്സിെന്റ ൈലൻ ഭൂതകാലത്തിൽ
നി ള്ള ഒരു േവർപാടായിട്ടല്ല, ആറാംേകാൺ
സ്സ് ൈലനിെന്റതെന്ന ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണു്
പരിഗണിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്—േദശീയവും അന്തർ
േദശീയവുമായ പരിതസ്ഥിതിയിെല മാറ്റങ്ങൾ
മൂലവും ആവശ്യമായിവന്ന ഒരു നയവ്യതിയാന
മായാണു് ഇതു വ്യാഖ്യാനിക്കെപ്പട്ടതു്. ആറാം
േകാൺ സ്സിെന്റ അപകടകരമായ െകാേളാണി
യൽ തീസ്സീ കൾ ഇക്കാല തെന്നയാണു് മല
യാളത്തിലും ഇതര ഭാരതീയ ഭാഷകളിേല ം
വിവർത്തനം െചയ്യെപ്പട്ടതു്—ഇതു നിങ്ങൾ ്
വിചി മായിേതാന്നാം. എന്നാൽ ാേയാഗി
കമായി, ഐക്യമുന്നണി ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗീയ
ൈലനിൽ നി ള്ള ഒരു െപാട്ടിമാറൽതെന്നയാ
യിരു . പി. സി. േജാഷിയുെട സമത്ഥൎ മായ േന
തൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കെപ്പട്ട പുതിയ ൈലൻ വള
െര േവഗം മുേന്നാ േപാകുവാൻ ഞങ്ങെള സഹാ
യി . സി. പി. ഐ. ആദ്യമായി േകാൺ സ്സി
ലും േകാൺ സ്സ് േസാഷ്യലി കൾക്കിടയിലും
ജനകീയ സ്ഥാനങ്ങളിലും കാര്യമായ സ്വാധീ
നമുള്ള ഒരു രാ ീയ ശക്തിയായിത്തീർ . വിരു
ദ്ധ േ ഡുയൂണിയനുകൾ ഒെരാറ്റ അഖിേലന്ത്യാ
േ ഡുയൂണിയൻ േകാൺ സ്സായി ഒന്നി േചർ
. സി. പി. ഐ. ആയിരു
അതിെന്റ േനതൃ
ശ്ശക്തി. അഖിേലന്ത്യാ കിസാൻസഭ, അഖിേല
ന്ത്യാ വിദ്യാത്ഥൎ ിെഫഡേറഷൻ, അഖിേലന്ത്യാ
പുേരാഗമന സാഹിത്യസംഘം എന്നിവയും നി
ലവിൽ വ . ഇവെയല്ലാം ഒന്നിപ്പി ന്നതിലും
ഇവയുെട സമരങ്ങൾ നയി ന്നതിലും കമ്മ
ണി കൾ ധാനമാെയാരു പ വഹി . സാ
ാജ്യത്വത്തിെനതിെര േദശീൈയക്യം വലതു
പക്ഷത്തിെന്റ സമരവിരുദ്ധവും അനുരഞ്ജപരവു
മായ നയങ്ങെള എതിർ വാൻ ഇടതുപൈക്ഷ
ക്യം, ഈ ഐക്യം ശക്തിെപ്പടുത്താൻ േസാഷ്യ
ലിസ്റ്റ് ഐക്യം, േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഐക്യത്തിെന്റ
അടിത്തറയായി സി. പി. ഐ., ഏകീകൃതമായ
സാ ാജ്യത്വവിരുദ്ധമുന്നണി െകട്ടിപ്പടുക്കാനും
പുഷ്ടിെപ്പടുത്താനും ജനകീയസംഘടനകളും ജന
കീയ േക്ഷാഭങ്ങളും—ഇവെയല്ലാമായിരു
പുതിയ ൈലനിെന്റ മു ാവാക്യങ്ങളും ഗുണവശ
ങ്ങളും. ഈ ൈലൻ നിശ്ചയമായും േനട്ടങ്ങളുണ്ടാ
ക്കി. ഒരു അഖിേലന്ത്യാ കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിെയ
ഊട്ടിവളർത്തിയുറപ്പിക്കാനും ഇതു സഹായക
മായി. പാർട്ടിയുെട അംഗസംഖ്യ 1934-ൽ 150
ആയിരുെന്നങ്കിൽ 1939-ൽ അതു് 3000 ആയി.
സ്വാധീനമാകെട്ട അതിേനക്കാൾകൂടിയ േതാ
തിൽ െപരുകിെപ്പരുകി വരു . എന്നാൽ ഇവ
സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റയും വർഷങ്ങളായിരു .
സ്റ്റാലിൻ േസാവ്യ യൂണിയനിൽ േസാഷ്യ
ലിസം നിമ്മൎ ി െകാണ്ടിരി ന്ന മഹാനായ
‘ആചാര്യ’നും ‘വഴികാ ന്ന നക്ഷ ’വും േലാ
കേസാഷ്യലിസത്തിെന്റ േനതാവുമാെണ മാ
ണു് ഞങ്ങെള പഠിപ്പിച്ചതു്. കമ്മ ണിസത്തിൽ
പുതുതായതുെകാ ം മാർക്സിസത്തിലും െലനി
നിസത്തിലും താരതേമ്യന അശിക്ഷിതമായതു
െകാ ം പറ
േകട്ടെതല്ലാം ഞാനംഗീകരി .
ഇന്ത്യൻ രാ ീയത്തിൽ രാ ീയ ‘ഗുരു’ക്കന്മാർ
ജനങ്ങെള ബുദ്ധരാ ന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം ഉ ്.
സ്റ്റാലിനിസത്തിനു് നന്നായി േചരുന്നതായിരു
ഈ പാരമ്പര്യം. അതിനാൽ പാർട്ടിയിെല
മുതിന്നൎ വർ പറയുന്ന ഓേരാവാ ം ഞങ്ങൾ ്
േവദവാക്യമായിരു . അവരുെട വിവരമാകേട്ട
േമാേസ്കാെയമാ ം ആ യി ള്ളതുമായിരു .
ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലാണു് ഞാെനാരു കമ്മ
ണി കാരനായി വളർത്തെപ്പട്ടതു്. എന്നിരുന്നാ
ലും േമാെസ്കാവിൽ നി വന്നിരുന്ന കൂട്ടെക്കാല
കെള റി ്േക ് അേങ്ങയറ്റം അസ്വസ്ഥരായ
ചില സഖാക്കളുണ്ടായിരു . സി. പി. ഐ. െക
ട്ടിപ്പടു ന്നതിൽ സഹായിക്കാനായി ിട്ടനിൽ
നിന്നയയ്ക്കെപ്പട്ട കമ്മ ണി കാരിെലാരാളായ
ഫിലിപ് ാറ്റ് സ്റ്റാലിനിസം മൂലം തീർ ം
ഹതാശനും േമാഹമുക്തനുമായി കമ്മ ണിസം
തെന്ന ഉേപക്ഷി ് ഒരു ലിബറൽ ഹ മനിസ്റ്റാ
യി മാറുകയും ജീവിതാവസാനമടുത്തേതാെട ഒരു
കമ്മ ണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധൻ തെന്നയായിത്തീരുകയും
െച . ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങെള സഹായി
ന്നതിൽ അമൂല്യമായ പ വഹിച്ച ഒെരാന്നാന്തരം
സഖാവായിരു അേദ്ദഹം. േമാേസ്കാവിൽ നട
ന്ന ശുദ്ധീകരണങ്ങെള റി ് േകാൺ സ്സിെന്റ
ഇടതുപക്ഷവും അേങ്ങയറ്റം വിമർശനാത്മകങ്ങ
ളായ സമീപനമാണു് ൈകെക്കാണ്ടതു്. േ ാട്സ്കി
െയ ഒരു വിഷമൂഖൎനും ഫാസിസത്തിെന്റ ഏജ
മായി ചി ീകരി െകാ ള്ള സി. പി. ഐ.
മുന്നണിയുെട പ മായ “നാഷണൽ ണ്ടി’െന്റ
ചാരണങ്ങൾ, അവരുെട പല േനതാക്കേളയും
തിക ം മടുപ്പി . റഷ്യൻ വി വത്തിനും േസാവി
യ ് േനട്ടങ്ങൾ ം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചാരം
േനടിെക്കാടുത്ത ആദ്യെത്ത േകാൺ
കാരി
െലാരാളായ െന േപാലും 1938-െല ശുദ്ധീക
രണെത്ത താനംഗീകരി ന്നിെല്ല ് വ്യക്ത
മാക്കി. എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കമ ണി കാർ ്
അ ് േ ാട്സ്കിയിസവും ഫാസിസവും ഒ ത
െന്നയായിരു . സ്റ്റാലിന ് ശുദ്ധീകരണത്തി
െന്റ ഇരകളായിരുന്ന ബുഖാറിനും സിേനാവി
േയവും റാെഡ ം മ ം േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
ശ ക്കളും സാ ാജ്യത്വഫാസി ് താല്പര്യങ്ങൾ
െക്കാ
വർത്തി ന്ന ചാരന്മാരും അട്ടിമറി
ക്കാരുമാെണ ഞാനും വിശ്വസിച്ചിരു െവ ്
ഞാൻ നിങ്ങേളാടു് തുറ സമ്മതിക്കെട്ട. സ്വത
മനസ്കരായ േസാഷ്യലി കളുമായുള്ള ചർച്ചക
ളിൽ ഞാൻ സ്റ്റാലിെന വീേറാെട ന്യായീകരി .
ഞങ്ങൾ പൂണ്ണൎ മായും േസാവിയ ് യൂണിയനു
മായി തദാത്മ്യം ാപിച്ചിരുന്നതാണു് ഇതിനു
ള്ള മുഖ്യകാരണെമ ് േതാ
—േസാവ്യ ്
യൂണിയെന അ ് ിട്ടീഷ് സാ ാജ്യത്വവും
േകാൺ സ്സിെന്റ വലതുപക്ഷവും േച ൎ ് തുടർ
ച്ചയായി ആ മി െകാണ്ടിരു . ഓേരാ പണി
മുട ം നട ന്നതു് േമാെസ്കാവിെന്റ േചാദനം
െകാണ്ടാെണന്നായിരു ധാരണ. ഓേരാ െത
രുവു ജാഥയും നയി ന്നതു് േമാെസ്കാവിെന്റ കൂ
ലിക്കാരായ േക്ഷാഭകരാെണ ം ഞങ്ങൾ
ഇ ട്ടർെക്കതിരായി േസാവിയ ് യൂണിയെന
ന്യായീകരി . വിമർശനബുദ്ധി തീ ൎ ം മാ
റ്റിവച്ചിട്ടാെണങ്കിലും. അതുെകാ ് േസാവിയ
് യൂണിയൻ ഇടതുപക്ഷ നി ് ആ മിക്ക
െപ്പട്ടേപ്പാൾ ഞങ്ങൾ ആ വിമർശകർെക്കതിേര
യും ഇേത വാദങ്ങൾതെന്ന ഉന്നയി . ആ ഘട്ട
ത്തിേല ് തിരി
േനാ േമ്പാൾ ഞങ്ങെള
സംബന്ധി ് മാ മല്ല കമ്മ ണി ് സ്ഥാന
െത്ത സംബന്ധി ് െപാതുേവതെന്ന ഇെതല്ലാ
െമാരു മഹാദുരന്തമായിരു െവെന്നനി േതാ
. നിങ്ങൾ ് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുേമാ—
ഫാസിസെത്ത ശക്തിയുക്തം എതിർ കയും
െജർമ്മൻ കമ്മ ണി കൾ ് അവർ വീണു
െകാണ്ടിരുന്ന െകണിെയ റി മുന്നറിയി ്
നൽകുകയും െചയ്ത അേത േ ാട്സ്കിെയയാണു്
ഞങ്ങളും മറ്റായിരക്കണക്കിനാളുകളും “ഫാസി
സ്റ്റ്” എ മു കുത്തിയതു്! സ്റ്റാലിനിസെത്ത ന്യാ
യീകരി ക വഴി റഷ്യൻ വി വെത്തത്തെന്ന
സംരക്ഷി കയാെണന്നാണു് ഞങ്ങൾ ആത്മാ
ത്ഥൎ മായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നതു് ഞാേനാർ
് േ ാട്സ്കി വധത്തിനുേശഷം േകരളത്തിെല
പ ങ്ങളിൽ സ്റ്റാലിെന ന്യായീകരി െകാ ്
ഞാൻ മലയാളത്തിൽ േലഖനങ്ങെളഴുതി. അതി
നു് വ തകൾ കിട്ടാനായി ‘ദ േ റ്റ് േകാൺസ്പി
റസി’ (‘വലിയ ഗൂഢാേലാചന’) എന്ന പുസ്തകമാ
ണു് ഞാനാ യിച്ചതു്. അതു് സത്യമാെണ ്
ഞാൻ ശരി ം വിശ്വസിച്ചിരു . മുപ്പതുകളുെട
അവസാനത്തിൽ സിദ്ധീകരിച്ച ഔേദ്യാഗി
കമായ സി. പി. എസ്. യു. ചരി ം സ്റ്റാലിനിലു
ള്ള എെന്റ വിശ്വാസം ഒ കൂടി ഉറപ്പി . ഈ
പുസ്തകം 1941-ൽ മലയാളത്തിേല ് പരിഭാഷ
െപ്പടു കയും നിയമവിരുദ്ധമായി സിദ്ധീക
രി കയും െച . ഉടൻതെന്ന അതു് ഞങ്ങളുെട
േകഡർമാർ ് മാർക്സിസത്തിെന്റ പാഠപുസ്തക
മായിത്തീ ൎ . ഞാൻ ജയിലിൽവ ് ഞങ്ങളുെട
സഖാക്കൾക്കായി നടത്തിയ സ്റ്റഡീ ാസുകൾ
നല്ലേപാെല സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റ നിറം കലർ
ന്നവയായിരു . വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാ
ലിനിസെത്ത മാർക്സിസം—െലനിനിസം തെന്ന
ആയാണു് കണ്ടതു്.
േചാദ്യം: യുദ്ധേത്താടു് സി. പി. ഐ.-യുെട ആദ്യ തി
കരണെമന്തായിരു ? ഏതു സാഹചര്യങ്ങളിലാ
ണു അതിനു് മാറ്റം വന്നതു്? യുദ്ധകാലത്താണു്
സി. പി. ഐ. ഒരു മാസ് പാർട്ടിയായിത്തീന്നൎ
െത ് താങ്കളുെട മുൻസഖാവും സി. പി. എം. േന
താവുമായ എ. െക. േഗാപാലൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പുസ്തകത്തിൽ വാദി
ണ്ടേല്ലാ. അതു ശരിയാ
േണാ?
ഉത്തരം: ഞങ്ങളുെട പാർട്ടിയുെട അദ്യ തികരണം
യുദ്ധെത്ത എതിർ ക എന്നതായിരു . 1939നു മു തെന്ന ിട്ടീഷ് സാ ാജ്യത്വത്തിെന
തിരായ സമരത്തിനു് ആക്കം കൂട്ടാൻ ഞങ്ങൾ
േകാൺ സ്സിൽ സമ്മർദ്ദം െചലുത്തിയിരു .
യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ഉടൻ മടി നിന്നതു് േകാൺ
സ്സായിരു . 1940-െല അഖിേലന്ത്യാ േകാൺ
സ്സ് കമ്മിറ്റിയുെട പൂനാ സേമ്മളനത്തിൽ ഗാന്ധി
അവതരിപ്പിച്ച ധാന േമയത്തിനു് ഞാെനാ
രു േഭദഗതി അവതരിപ്പിച്ചതും—സാന്ദർഭികമായി
ജവഹർലാൽ െന അതിെന പിൻതാങ്ങി
യതും—ഞാേനാർ
. ഗാന്ധിയുെട ൈലനി
െന എതിർ െകാ ് ിട്ടീഷുകാർെക്കതിെര
പുതിെയാരു ജനകീയ േക്ഷാഭം ആരംഭി
വാൻ ഞാൻ ആഹ്വാനം െച . ഇതായിരു
ആ ഘട്ടത്തിൽ സി. പി. ഐ.-യുെട ൈലൻ—
പിെന്ന ൈവകാെത ഞാൻ അറ െചയ്യെപ്പ .
യുദ്ധം കഴിയും വെര ഞാൻ ജയിലിൽ തെന്നയാ
യിരു . മ കമ്മ ണി കെളെയല്ലാം ‘ജനകീയ
യുദ്ധ’നയം നടപ്പിലാക്കാനായി വിട്ടയച്ചേപ്പാഴും
എെന്ന ജയിലിൽ തെന്ന വ െകാണ്ടിരുന്നത
െകാണ്ടാെണ ് വിശദീകരിേക്കണ്ടതു ്.
യുദ്ധം െപാട്ടി റെപ്പട്ട ഉടെനയും പിേറ്റ വർഷവും
കമ്മ ണി കാെര കൂട്ടമായി അറ െചയ്തിരു
. ജയിലിൽവ ് ഞങ്ങളുെട ൈലൻ ശരിേയാ
െതേറ്റാ എന്നതിെന റി ് വിവാദങ്ങളാരംഭി .
അേപ്പാഴാണു് േസാവിയ ് യൂണിയെന നാസിപ്പ
ടകൾ ആ മിച്ചതു്. ഇേതാെട വിവാദങ്ങൾ ്
പിെന്നയും ചൂടുപിടി . ഞങ്ങേളാെടാ ് ജയിലി
ലുണ്ടായിരുന്ന െ ാഫസർ െക. ബി. കൃഷ്ണ “ജന
കീയ യുദ്ധ” ൈലനിെന വികസിപ്പി െകാ ം
കാര്യങ്ങളുെട കിട മാറിയതുെകാ ് കമ്മ
ണി കാർ സാ ാജ്യത്വവിരുദ്ധ വർത്തനവും
യുദ്ധവിേരാധവും ഉേപക്ഷിക്കണെമ ് ആഹ്വാ
നം െച െകാ ം ഒരു കൂട്ടം തീസീ കെളഴുതി.
േസാവിയറ്റ് യൂണിയെന്റ നിലനി ് ജീവിത
ധാനമായിരിെക്കത്തെന്ന സഖാക്കെള സഹായി
ക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല വഴി സാ ാജ്യത്വവിരു
ദ്ധ വർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിെവ കയല്ല മറി ്
അവ ് ആക്കംകൂ കയാെണ ് വാദി െകാ
് ഞാൻ ഒരുകൂട്ടം എതിർ തീസി കെളഴുതി.
ഞങ്ങളുെട ശ
ിട്ടീഷ് സാ ാജ്യത്വം തെന്ന
യായിരു . ജയിലിലുള്ള അധികം കമ്മ ണി
കാരും എെന്റ ൈലനിെന പിൻതാങ്ങി. നെന്ന
െചറിെയാരു ന നപക്ഷം മാ േമ “ജനകീയയു
ദ്ധ” തീസി കെള അനുകൂലി
. പിെന്നച്ചില
മാസം കഴി
ഞങ്ങൾ േക , ിട്ടീഷ് പാർ
ട്ടി അതിെന്റ പരിപാടി മാറ്റിെയ ം േമാേസ്കാ
ആ മാറ്റെത്ത അനുകൂലിെച്ച ം ജയിലിനു പു
റ ് മുെമ്പാെക്ക “ജനകീയയുദ്ധ” ൈലനിെന്റ
ഏറ്റവും കടുത്ത ശ ക്കളിെലാരാളായിരുന്ന പാർ
ട്ടി െസ ട്ടറി പി. സി. േജാഷി ് ൈലൻ മാേറ്റ
ണ്ടി വ . യുദ്ധയത്നങ്ങെള സഹായിേക്കണ്ടതി
െന്റ ാധാന്യം പാർട്ടിയംഗങ്ങെളയും പറ
േബാദ്ധ്യെപ്പടു വാൻ ഇേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തി
നു് തെന്റ വാഗ്ദ്ധാടി മുഴുവൻ ഉപേയാഗിേക്കണ്ടി
വ . ൈലൻ മാറ്റത്തിനു േശഷം യുദ്ധാനുകൂല
കമ്മ ണി കൾ മിക്കവരും ജയിലിൽ നി ്
വിട്ടയയ്ക്കെപ്പ . എന്നാൽ ഞാനുൾെപ്പെട ചിലർ
മാ ം ജയിലിൽതെന്ന കിടേക്കണ്ടിവ .
ആെര വിട്ടയയ്ക്കണെമ ം ആെര അക
കി
ടത്തണെമ ം ിട്ടീഷ് രഹസ്യേപ്പാലീസിനു്
നല്ല നിശ്ചയമായിരു .
േചാദ്യം: കമ്മ ണി ് പാർട്ടി ള്ളിെല ചർച്ചയും
തർക്കങ്ങളും െവ േനാ േമ്പാൾ ജയീലിന്നക
െത്ത അന്തരീക്ഷം പുറത്തതിേനക്കാൾ ജനാധി
പത്യപരമാെണ ് േതാ
. എല്ലാ പാർട്ടിയം
ഗംങ്ങളും ഔേദ്യാഗിക പദവികൾ അവഗണി
െകാ തെന്ന ഈ ചർച്ചകളിൽ പ െകാണ്ടി
രു െവ ം ചില വിഷയങ്ങളിൽ േവാെട്ടടു ്
നടന്നിരു െവ മാണു് താങ്കൾ ഇേപ്പാൾ പറ
ഞ്ഞതിൽ കാണുന്നതു്.
ഉത്തരം: അെത, ശരിയാണു് എങ്കിലും ജയിലിന്നക
െത്ത ചർച്ചകൾ ് കടുത്ത പരിമിതികളുണ്ടായി
രു . പാർട്ടി ൈലനിെന േനരിെട്ടതിർക്കാത്തി
ടേത്താളം കാലം ചർച്ച അനുവദിക്കെപ്പ . ഉദാ
ഹരണത്തിനു് യുദ്ധ ശ്നത്തിേന്മൽതെന്ന യുദ്ധാ
നുകൂലൈലൻ നടപ്പിലാക്കണെമന്നാവശ്യെപ്പ ്
പാർട്ടി േനതൃത്വത്തിൽ നി ് ഞങ്ങളുെട പാർട്ടി
ജയിൽ കമ്മിറ്റിയ്ക് ഒരു സർ ലർ കിട്ടിയ ഉടൻ
ഞാൻ സ്വയം എെന്റ നിലപാടുകളുേപക്ഷി .
“നിങ്ങൾ പാർട്ടിയുെട വലിയ ൈസദ്ധാന്തികനാ
െണന്നാണേല്ലാ ഭാവം, എന്നിട്ടിേപ്പാൾ െത പറ്റി
യിേല്ല” എ ് മ ള്ളവെരെന്ന കളിയാ കയും
െച . കമ്മ ണി കാെരന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ
കിട്ടിയ പരിശീലനെമന്തായിരു െവ ്
ഈ സംഭവം ഉദാഹരി
്. ഞാൻ സ്വയം
വിമർശനം നടത്തി, എനി ് െത പറ്റിെയ ്
സമ്മതി . പാർട്ടി എല്ലാേയ്പാഴും ശരിയായിരി
ം എന്ന വിശ്വാസം െകാണ്ടാണു് എനിക്കതു
െചേയ്യണ്ടിവന്നതു്. എന്നി ം സംശയങ്ങൾ ബാ
ക്കിനി . പില്ക്കാല ് ഞാൻ തെന്നയായിരു
ശരിെയെന്നനി റപ്പായി. ഇ ് സി. പി. ഐ.യുേടയും സി. പി. എമ്മിേന്റയും േനതാക്കൾേപാ
ലും “ചില െത കൾ പറ്റിയിരു ”െവ ് സമ്മ
തിക്കാൻ നിർബ്ബന്ധിതരായി ണ്ട്. ആ ൈശലി
എല്ലാം വിശദീകരിക്കാനുേദ്ദശെപ്പട്ടി ള്ളതാണു്.
ഏതായാലും സ്വയംവിമർശനം നടത്തിയി ം
ിട്ടീഷുകാർ എെന്ന വിട്ടയച്ചില്ല. എെന്റ സ്വയം
വിമർശനം തീ ൎ ം ഉപരി വമായിേപ്പാെയ ്
അവരുെട ഇന്റലിജൻസുകൾ തീരുമാനിച്ചതാ
വാം കാരണം! ജയിലിൽ വ ് എനി തന്ന
ഔേദ്യാഗിക കുറ്റപ ത്തിൽ എെന്ന തുടർ ്
തടവിലിടാൻ കാരണമായിപ്പറഞ്ഞതു് ഞാൻ
“ജനകീയയുദ്ധ”ൈലനിെന എതിർ െവന്നായി
രു . അെതെന്റ കുറ്റപ ത്തിൽ െതളി തെന്ന
എഴുതിയിരു . പാർട്ടിേനതൃത്വം ഞങ്ങെള വി
ട്ടയയ്ക്കാനായി ിട്ടീഷു് ഭരണാധികാരികൾ ്
ധാരാളം നിേവദനങ്ങൾ നൽകിെയന്നതു് ശരി
തെന്ന; പേക്ഷ ഫലമുണ്ടായില്ല. 1945 ഒേക്ടാബർ
വെര എെന്ന വിട്ടയച്ചില്ല.
േചാദ്യം: അേപ്പാൾ േകാൺ സ്സ് 1942–ൽ ക്വിറ്റ്
ഇന്ത്യാ സ്ഥാനമാരംഭിച്ചേപ്പാഴും താങ്കൾ ജയി
ലിൽ തെന്നയായിരു . ആ സ്ഥാനത്തിെന്റ
ാരംഭഘട്ടത്തിൽ ജയലുകളിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞി
രുന്ന േകാൺ സ്സ് വാളന്റിയർമാരുെടയും േനതാ
ക്കാളുേടയും പറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സി. പി. ഐ.െയ്ക്കതിെര വലിയ അമർഷമുണ്ടായിരുേന്നാ?
ഉത്തരം: “ജനകീയയുദ്ധ” ൈലനിനുേവണ്ടി വാദി
ന്ന ചിലർ വികസിപ്പിെച്ചടുത്ത ഒരു വീക്ഷണമു
് “ഒഴുക്കിെനതിെര നീ ക” വഴി സി. പി. ഐ.് ഒേട്ടെറ പി ണ ലഭി െവന്നാണവരുെട വാ
ദം. ഞാനീ വീക്ഷണേത്താടു് േയാജി ന്നില്ല.
ിട്ടീഷു് സാ ാജ്യത്വം നൽകിയ നിയമ സാ
ധ്യത ഉപേയാഗി ് പാർട്ടി പുതിയ അംഗങ്ങെള
േനടുകയും േ ഡു് യൂണിയൻ ശക്തി വർദ്ധിപ്പി
കയും െച വന്നതു് ശരിതെന്ന. എന്നാൽ അതു
ജനകീയ േക്ഷാഭത്തിെന്റ ഒഴുക്കിെനതിെര
നീ കയും എല്ലാ കാരവും ിട്ടീഷ് സാ ാ
ജ്യത്വത്തിെന്റ സഖ്യശക്തിയായി പരിഗണിക്ക
െപ്പടുകയും െച െവന്നതാണു് ദ്ധിേക്കണ്ടതു്.
ഒരു കമ്മ ണിസ്റ്റാകുന്നതു് മാന്യതയായിമാറി.
പല യുവകമ്മ ണി കളും ഇറ്റലിയിലും വടേക്ക
ആ ിക്കയിലും െച ് േസാവിയ ് യൂണിയെന
സംരക്ഷിക്കാനായി ിട്ടീഷ്ൈസന്യത്തിൽ
േചർ . അവരിൽ ചിലർ േവഗംതെന്ന അവരു
െട “കമ്മ ണിസം” െപാഴി കളയുകയും യുദ്ധമവ
സാനിച്ചി ം ൈസന്യത്തിൽത്തെന്ന തുടരുകയും
െച —രഹസ്യദൗത്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാെനാ
മെല്ലേന്നാർക്കണം. പാർട്ടിയുെട അംഗസംഖ്യ
1942 ജൂലായിൽ 4500 ആയിരുന്നതു് 1943 േമ
യിൽ ഒന്നാം പാർട്ടി േകാൺ സ്സിെന്റ സമയ
മായേപ്പാേഴ ം 15,500-ലും കവി
. ജനകീയ
സംഘടനകളിെല സംഖ്യയിലും വർദ്ധനവുണ്ടാ
യി. എന്നാൽ ഈ പുതിയ അംഗങ്ങളിലധികം
േപർ ം ജനകീയകലാപങ്ങെളേയാ േപാലീസ്
മർദ്ദനങ്ങെളേയാ കുറി ് ഒനുഭവജ്ഞാനമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. അവർക്കാെകയുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവം
കൂടുതൽ ഭക്ഷണമുത്പാദിപ്പിക്കാനും “ഉത്പാദ
നം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും” േദശീയേനതാക്കെള േമാ
ചിപ്പിക്കാനും ഒരു േദശീയ ഗവെണ്മന്റ് രൂപീക
രിക്കാനും ഒരിക്കലും വരാതിരുന്ന ജാപ്പനിസ്
ആ മണത്തിൽ നി ് മാതൃഭൂമിെയ സംരക്ഷി
ക്കാനും പാർട്ടി നടത്തിയ സമാധാനപരമായ
ചാരണങ്ങളുേടതായിരു . പണിമുട കെള
അട്ടിമറിെയന്ന േപരിൽ തള്ളിപ്പറയുകയായിരു
പതിവു്. 1943-െല ബംഗാൾ ക്ഷാമത്തിന്നിട
യാക്കിയവെര രക്ഷി വാനുള്ള സാമൂഹ്യേക്ഷമ
വർത്തനങ്ങളും പാർട്ടി െമമ്പർമാർ നടത്തി
യിരു . വസൂരിയും േകാളറയും ബാധിച്ചവർ ്
ൈവദ്യസഹായവും അവർ സംഘടിപ്പിച്ചിരു .
തീച്ചൎയായും ഈ സാമൂഹ്യ വർത്തനം, ജീവ
നഷ്ടേത്താടു് ഭീകരമായ അവഗണന പുലർ
ന്ന ഇന്ത്യയിൽ ശരി ം ഫലവത്തായിരു .
പേക്ഷ, ജനങ്ങെള അഭിമുഖീകരി ന്ന ശ്നങ്ങ
ളുെടെയല്ലാം അടിസ്ഥാനകാരണങ്ങൾ വിശദീ
കരി കെയന്ന മുഖ്യകടമ നിർവ്വഹി ന്നതിൽ
ഞങ്ങൾ പരാജയെപ്പ .
മറുവശ ് 1942 ഓഗസ്റ്റിെല “ക്വിറ്റിന്ത്യാ”
സമരെത്ത തുടർ േകാൺ സ്സിനുണ്ടായ വളർ
ച്ചയും സ്വാധീനവും വിസ്മയകരമായിരു . പതി
നായിരക്കണക്കിനു് ീ-പുരുഷന്മാർ വിേശഷി
ം യുവാക്കാൾ സാ ാജ്യത്വത്തിെനതിരായ
ഒരു വി വമായി കരുതെപ്പട്ട ഈ സമരത്തി
േലയ്ക് ആകർഷിക്കെപ്പടുകയും െച . അറ
െചയ്യെപ്പട്ട േകാൺ സ്സ് േനതാക്കെള വിട്ടയ
യ്ക്കാനും ‘ജനകീയയുദ്ധം’ നടത്താനായി ഒരു താ
ല്ക്കാലിക േദശീയ ഗവെണ്മ ണ്ടാക്കാനുമായി
ഞങ്ങൾ ചാരണം നടത്തി എ ള്ളതു് ശരി
തെന്ന എന്നാൽ ഒപ്പം തെന്ന അറ കെളയും
േപാലിസിെന്റ അടിച്ചമർത്തലിെനയും േനരിട്ട
േകാൺ സ്സ് േസാഷ്യലി കെളയും േബാസി
െന്റ അനുയായികെളയും ഇതര േക്ഷാഭകാരി
കെളയും ഞങ്ങൾ ‘അഞ്ചാം പത്തി’കളും അട്ടിമ
റിക്കാരുമായി മു കു കയും െചയ്തിരു . ഈ
ആളുകളുെട അ മ വർത്തനങ്ങെള അപലപി
വാൻ ഞങ്ങൾ ഗാന്ധിേയാടും മ േകാൺ
സ്സ് േനതാക്കേളാടും ആവശ്യെപ്പ . അവർ വി
ട്ടയയ്ക്കെപ്പ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ െനഹ്റു മാ മല്ല
അഹിംസയുെട അേപ്പാസ്തലന്മാരും അവെര അപ
ലപി ന്നതിനു പകരം അവെര യഥാത്ഥൎ സാ
ാജ്യവിരുദ്ധരും േദശേസ്നഹികളുമായി പുക ക
യാണു് െചയ്തതു്. സുഭാഷ് േബാസ്, ജയ കാശ്
നായായണൻ, അരുണ അസിഫലി, എന്തിനു്
േകപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മിെയേപ്പാലുള്ള അജ്ഞാതരായ
ആളുകൾ േപാലും േദശീയനായകന്മാരും നായി
കമാരുമായി ഉയർ വ .
സത്യത്തിൽ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ രണ്ടാം
തവണ സി.പി. ഐ. േദശീയ സ്ഥാനത്തിെന്റ
മുഖ്യധാരയിൽ നി ് ഒറ്റെപ്പടുകയാണുണ്ടായതു്.
എെന്റ േനാട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയുെട നയം സാ ാജ്യ
ത്വവിരുദ്ധ സ്ഥാനെത്ത മുഴുവൻതെന്ന ഒരു േ
റ്റിലാക്കി േകാൺ സ്സിനും ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസി
മായി ഏല്പി െകാടു കയാണു് ഫലത്തിൽ
െചയ്തതു്. അക്കാല ് സി. പി. ഐ. ശരിയാെയാ
രു നിലപാെടടുത്തിരുെന്നങ്കിൽ േകാൺ സ്സിെന്റ
ഒരു വലിയ സ്വാധീനശക്തിയുള്ള വിഭാഗെത്ത
കമ്മ ണിസത്തിനു് േനടിെയടുക്കാനുള്ള സാദ്ധ്യ
തയുണ്ടായിരു . 1936–42 കാല ് ജവർലാൽ
െനഹ്റു തെന്നയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ എറ്റവും വി
വകരമായ ഘട്ടത്തിലൂെട കട േപാവുകയാ
യിരു ; േകാൺ സ്സിനക തെന്ന (േകാൺ
സ്സ് േസാഷ്യലി കെളയും സുഭാഷ് േബാസിെന്റ
അനുയായികെളയുംേപാെല) ഇടതുപക്ഷഛായയു
ള്ള ധാരകൾ നിലനിന്നിരു . ഞാൻ ജയീലിൽ
നി പുറ വന്നേപ്പാൾ, ഞങ്ങളുെട േയാഗങ്ങ
ളിൽ ‘ ിട്ടീഷ് സാ ാജ്യത്വദാസന്മാർ തുലയെട്ട’
എ ് ഉരുവിടാറുള്ള ഇടതുപക്ഷേദശീയ വാദി
കളുെട േരാഷത്തിനു് ഞാനിരയായി. അങ്ങെന
ഒഴു ് ശരിയായ ഗതിയിലായിരുന്നേപ്പാൾ ഒഴു
ക്കിെനതിെര നീന്തിയതുമൂലം യഥാത്ഥൎ സ്വാ
ത ്യത്തിെന്റയും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പരിവർത്തന
ത്തിെന്റയും സാദ്ധ്യതതെന്ന മുങ്ങിമരി േപായി.
ഇന്ത്യൻ ബൂർഷ്വാസി ഞങ്ങെള വള
. സമരത
ത്തിൽ ഞങ്ങെള േതാല്പി .
പർട്ടി കുറ സ്ഥലം തിരി പിടിെച്ചങ്കിൽ
അതിനു കാരണം 1946–47-ൽ രണ്ടാം േലാകമ
ഹായുദ്ധത്തിനു് െതാ പിറേക നടന്ന േക്ഷാ
ഭകരമായ പണിമുട കളുെട പരമ്പരകളിേല
് ഞങ്ങൾ സ്വയം വലിെച്ചറിഞ്ഞതായിരു .
ഞങ്ങളുെട രാ ീയ ൈലൻ അേപ്പാഴും െതറ്റായി
രു . ഉദാഹരണത്തിനു്, ഞങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാ
െനന്ന “ ായശ്ചിത്ത രാ ത്തിെന്റ” സൃഷ്ടിെയ
പി ണ . േബാംേബയിൽ സി. പി. ഐ. ആണു്
1946-െല നാവിക ലഹളക്കാർ ് പി ണ സം
ഘടിപ്പിച്ചതു് എന്നാൽ േകാൺ സ്സ്–മു ീംലീഗു്
ഐക്യെത്ത പിന്താ ന്ന ഞങ്ങളൂെട രാ ീയ
നയം യഥാത്ഥൎ മായ ഐക്യദാർഢ്യത്തിനു് വി
ഘാതമായി—നാവിക ലഹള കാരണം ിട്ടീ
ഷുകാെരക്കാൾ േകാൺ സ്സ്—ലീഗ് േനതാക്ക
ളായിരു . അവരുെട ഇടതുപക്ഷ ണ്ടായ—
റഷ്യൻ വി വത്തിെല ചില സംഭവങ്ങേളാടു്
അസ്വാസ്ഥ്യജനകമായ സാമ്യം പുലർ ന്ന—
ഈ പുതിയ ഭീഷണിെയ േനരിടാൻ അവർ തല്ക്കാ
ലം ഒന്നി േചർ . ഞാനുൾെപ്പെട കുെറേപ്പർ
വർഗ്ഗസമരെത്ത േകാപിപ്പിച്ചതിനു് ഒരിക്കൽകൂ
ടി അറ െചയ്യെപ്പ . സ്വാത ്യലബ്ധി ് െവറും
ഇരുപത്തിനാലു മണി ർ മുൻപു്—1947 ഓഗസ്റ്റ്
13-നു്—മാ മാണു് ഞങ്ങൾ വിട്ടയയ്ക്കെപ്പട്ടതു്.
േചാദ്യം: സ്വാത ്യാനന്തരഘട്ടത്തിൽ സി. പി. ഐെയ ഇടതുപക്ഷതീ വാദപരമായ ഒരു അപ ം
ശത്തിൽ െകാ ചാടിച്ച കു സിദ്ധമായ രണദി
േവ തീസീസുകൾ ് പിന്നിലുള്ള യുക്തി എന്താ
യിരു ?
ഉത്തരം: ഇവിെട പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ട ഒേട്ടെറ ഘട
കങ്ങെള നാം ദ്ധാപൂവ്വൎം വ്യവേച്ഛദിച്ചറിേയ
ണ്ടതുെണ്ട ഞാൻ കരുതു . രണദിേവ എഴുതി
യുണ്ടാ കയും 1948–െല രണ്ടാം േകാൺ സ്
അംഗീകരി കയും െചയ്ത തീസീ കൾ തീ
വാദപരമായിരു െവന്നതു് ശരിതെന്ന. എന്നാൽ
അമ്പതുകളുെട അവസാനത്തിലും ഇ േപാലും
കമ്മ ണി കാരും ഇടതുപക്ഷ േകാൺ
കാ
രും അവെയ്ക്കതിെര ഉന്നയി ന്ന വിമർശനങ്ങൾ
് ഒരു െപാള്ളത്തരമു ്—അവ ഒരു പരിഷ്കര
ണവാദപരമായ ഒരു ശ്നപരിസരത്തിൽ നിന്നാ
ണുന്നയിക്കെപ്പടുന്നതു്.
അധികാരൈകമാറ്റത്തിനുേശഷം രാജ്യത്തി
െന്റ പലഭാഗ ം അകാലികമായ സമരങ്ങൾ
െപാട്ടി റെപ്പ . ആ സമരങ്ങൾ ് ഒരു ദ്വന്ദ്വസ
ഭാവമുണ്ടായിരു . അവ േകാൺ സ്സിേല ള്ള
അധികാരൈകമാറ്റെത്ത കീർത്തി . േകാൺ
സ്സ് അതിെന്റ വി വകരമായ വാഗ്ദാനങ്ങെള
ല്ലാം നടപ്പിലാ െമ ് തീക്ഷി കയും െച
.
ിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യവിടുംമു ്, 1937-ൽ ാേദ
ശിക േകാൺ സ്സ് ഗവെണ്മ കൾ െതരെഞ്ഞ
ടുക്കെപ്പട്ടേപ്പാഴും ഇത്തരം സമരങ്ങൾ അവെയ
സ്വാഗതം െചയ്തിരു . ബൂഷൎ്വാരാ ീയ മണ്ഡല
ത്തിെന്റ സു ധാനവിജയങ്ങളും പാർളെമന്റിതര
ജനകീയ േക്ഷാഭവും തമ്മിൽ ബന്ധി ന്ന ഒരു
കണ്ണിയുമുെണ്ടന്നാണു് ഈ സമരങ്ങൾ കാണി
തരുന്നതു്. കൂടാെത സ്വാത ്യലബ്ധി മുേമ്പ
െതലുങ്കാന (ൈഹ ാബാദു്) യിൽ തുടങ്ങിയിരു
ന്ന സമരമുണ്ടായിരു . ൈഹ ാബാദ് ൈനസാ
മിനും അയാളുെട ഭരണ യ ത്തിനും ൈഹ ാ
ബാദിനു ചു മുള്ള ാമങ്ങളിൽ ൈനസാമിനാൽ
േ ാത്സാഹിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന ജന്മിമാർ െമ
തിരായ സമരമായിരു അതു്. ഇവിെടേപ്പാലും
ഇന്ത്യൻ ൈസന്യത്തിെന്റ ഇടെപടൽ സ്ഥിതിഗ
തികളിൽ മാറ്റം വരുത്തി—അതു് ൈനസാമിെന
ഫല ദമായി താെഴയിറ കയും ഒപ്പംതെന്ന
ഇടതുപക്ഷത്തിെന്റ വികാസം തടയുകയും െച .
സ്വാത ്യാനന്തരമുേന്നറ്റത്തിൽ െതാഴിലാ
ളികളും കർഷകരും വിദ്യാത്ഥൎ ികളും ഉൾെപ്പട്ടി
രു . േ ഡുയൂണിയൻ അവകാശങ്ങൾ വർദ്ധി
പ്പി വാനും നാടുവാഴിത്തം അവസാനിപ്പി വാ
നും കൂടുതൽ സ്വാത ്യങ്ങൾ ം േവണ്ടിയുള്ള
ഈ സമരങ്ങളിൽ ഒ വളെര ഇടതുപക്ഷേകാൺ
സ്സനുഭാവികളും പെങ്കടുത്തിരു . ഇടേത്താ
നീ വാൻ േകാൺ സ്സിൽ സമ്മർദ്ദം െചലു
ന്നതായിരു അവരുെട മുഖ്യസ്വഭാവം. മുൻവർ
ഷങ്ങളിെല ഇന്ത്യനവസ്ഥയുെട വിശകലനത്തി
ലൂന്നിെക്കാ ് ഒരു ശരിയായ ത ം വികസിപ്പി
വാൻ സി. പി. ഐ.- ് കഴിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ
അതിനു് ഈ സമരങ്ങൾ ് േനതൃത്വം നൽകു
ന്ന സജീവമായ ഒരു പ ് വഹിക്കാൻ കഴിയുമാ
യിരു . അങ്ങെന സംഭവിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ രണ
ദിേവ തീസീ കൾ അസ്ഥാനത്താകുമായിരു
െന്നങ്കിലും കൂടുതൽ വലിയ തികരണം സൃഷ്ടി
മായിരു . അെതന്തായാലും സി. പി. ഐ.യുെട വളവും തിരിവുെമല്ലാം െകാ ് 1948-െല
േകാൺ സ്സിെന്റ തീ വാദം അപകടകരമാ
യിത്തീ ൎ . ജനങ്ങൾ െനഹ്റു ഗവെണ്മന്റിെന
മറിച്ചിടാൻ തയ്യാറല്ലായിരു . മറി ്, അവരിൽ
വൻവിഭാഗങ്ങൾ പലതും അതുമായി താദാത്മ്യം
ാപി . ഈ സ്വാത ്യം ‘കപടസ്വാത ്യ’
മാെണന്ന സി. പി. ഐ. മു ാവാക്യം പാർട്ടിെയ
ഒറ്റെപ്പടുത്താൻ മാ േമ സഹായി
. ഈ മു ാ
വാക്യേത്താെടാപ്പം സമാരംഭിച്ച സായുധസമരം
ഒേട്ടെറ കാഡർമാരുെട മരണത്തിനും ഉപഭൂഖ
ണ്ഡെമമ്പാടും അറ കൾ ം പീഡനങ്ങൾ ം
ഇടനൽകി. െനഹ്റു ഗവെണ്മന്റിെന ഒരു േകാം
േദാർ പാവ ഗവെണ്മന്റായി വിലയിരുത്തിയതു്
മെറ്റാരു െതറ്റായിരു —െകാേളാണിയൽ ി
ട്ടീഷ് ഭരണകൂടവും സ്വാത ്യാനന്തര െനഹ്റു
ഗവെണ്മ ം തമ്മിൽ യാെതാരു അന്തരവുമിെല്ല
ന്നായിരുന്നേല്ലാ അതിെന്റ സൂചന. ഇ ് മാർക്സി
കൾ െപാതുേവ അംഗീകരി ന്നതുേപാെല
ഇന്ത്യൻ ഭരണവഗ്ഗൎം ഒരിക്കലും ശരിയായ അർ
ത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു േകാം േദാർ വർഗ്ഗമായിരു
ന്നില്ല. െകാേളാണിയൽ അധിനിേവശത്തിെന്റ
കാല േപാലും അതു് താരതേമ്യന സ്വയംനി
ണ്ണൎ യാവകാശം അനുഭവിച്ചിരു . സ്വാത ്യാ
നന്തരം അതു് േകാം േദാർ ആെണ വാദി
ന്നതു് െതറ്റായ ഒരു ത ത്തിനു് ഊന്നൽ നൽകു
ന്നതുെകാ ് തീ വാദപരമായിരു . ഇന്ത്യൻ
കമ്മ ണിസത്തിെന്റ ൈസദ്ധാന്തികമായ അപ
ര്യാപ്തതയും അതു വ്യക്തമാക്കി. ആ ഘട്ടത്തിെല
പല േമയങ്ങളും അറുപതുകളുെട ഒടുവിൽ നക്സൽ
ബാരിയിലും ഇന്ത്യയുെട ഇതര ഭാഗങ്ങളിലും മാ
േവായിസ്റ്റ് കലാപകാരികൾ പുനരാവിഷ്കരി
കയുണ്ടായി. അവയുെട ഭവിഷ്യ കൾ എ
വിപത്ക്കരമായിരു െവ ് നമുക്കറിയാം. നൂ
റുക്കണക്കിനു് െചറുപ്പക്കാർ െകാല്ലെപ്പടുകയും
ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ മർദ്ദിക്കെപ്പടുകയും
സ്ഥാനം തകച്ചൎയിൽ നി ് തകർച്ചയിേല ്
നീ കയും െച എ മാ മല്ല ഇന്ത്യൻ ഭര
ണവർഗ്ഗങ്ങൾ തുറുങ്കിലടച്ച ആയിരക്കണക്കിനു്
രാ ീയത്തടവുകാരുെട രൂപത്തിൽ അതിെന്റ
ൈപതൃകം ഇ ം അവേശഷി
—ഈ തടവു
കാർ ് മിക്കവാറും ഒ ംതെന്ന ജനപി ണയി
െല്ലന്നതാണു് ദുരന്തം.
1948-േല ് മടങ്ങാം. ഞാനുൾെപ്പെട ഒേട്ട
െറ കമ്മ ണി കാർ വീ ം അറ െചയ്യെപ്പ
. ജയിലിൽ െവച്ചാണു് രണദിേവ തീസീ ക
െള റി ് ഒരുപാടു് വിവാദങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതു്.
പുതിയ ൈലനിേനാടു് അത്യധികം അതൃപ്തി
കടമായിരു . േ ഡു യൂണിയൻ സഖാക്കാൾ
പാർട്ടി േനതൃത്വേത്താടു് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ ത
പുലർത്താൻ തുടങ്ങിയിരു . പാട്ട ൎി േനതൃത്വം
േദശവ്യാപകമായ ഒരു േറയിൽേവ പണിമുടക്കി
നു് ആഹ്വാനം നൽകിയിരു . അതു തീ ൎ ം
െപാളി
േപായി. െറയിൽേവ യൂണിയനിെല
കമ്മ ണിസ്റ്റനുഭാവികെള തിരിച്ചറിയാൻ മാ
േമ അതു സഹായി
. ത ലം അവരിൽ പല
രും അറ െചയ്യെപ്പ . അേപ്പാൾ പാർട്ടി േനതാ
ക്കൾ പറ
: യൂണിയൻ േനതാക്കളായിരുന്ന
കമ്മ ണി കാർ തിരുത്തൽവാദികളും പരിഷ്ക
കരണ വാദികളുമായതുെകാണ്ടാണു് െറയിൽേവ
പണിമുട നടക്കാെത േപായെത ്. എന്നാൽ
ഈ വിവാദം േപാലും ഒരു േത്യകതരത്തിലാ
ണു് പിെന്ന േവഗം പരിണമിച്ചതു്. ഇന്ത്യയിൽ
നിലനി ന്ന പരിതസ്ഥിതികെള അപ ഥിക്കാ
നുള്ള ഒരു പരി മവുമുണ്ടായില്ല. കുേറേപ്പർ “സ്റ്റാ
ലിൻ പറ
…” എ
പറ
തുട കയും ചർ
ച്ചയിൽ എതിർഭാഗ
നിന്നവർ “പേക്ഷ മാ
േവാ മറിച്ചിങ്ങെന പറ
…” എ ് തിരി
പറയുകയും െചയ്ത ഒരു തക്കൎ മായി അതു്. ആ
വിവാദം തെന്ന മിക്കവാറും വന്ധ്യമായിേപ്പായി.
പാർട്ടിയിൽ മുഴുവൻ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയ രണ
ദിെവ െലനിെന്റ ഒരു ബാലൻസ് ഷീ ് തയ്യാറാ
ക്കിയാണു് പാർട്ടി േകാൺ സ്സ് ഈ വിവാദങ്ങ
ളുെടെയാെക്ക ഫലം നിശ്ചയിേക്കണ്ടിയിരുന്നതു്.
എന്നാൽ അതുണ്ടായില്ല. സ്റ്റാലിനിസത്തിെന്റ
ഉത്തമ പാരമ്പര്യമനുസരി ് പാർട്ടി േനതൃത്വം
സ്റ്റാലിെനക്കാണാൻ േമാേസ്കാവിേല ് ഒരു
തിനിധിസംഘെത്ത അയ കയാണുണ്ടായതു്.
ഈ അപൂവ്വൎ ബഹുമതി െതരെഞ്ഞടുക്കെപ്പ
ട്ടതു് നാലു േനതാക്കളായിരു . അജയേഘാഷ്,
രാേജശ്വരറാവു, എസ്. എ. ഡാേങ്ക, ബാസവ പു
ന്നയ്യ, രണദിെവെയ തഴ
കള
. അവർ
ഒരു പുതിയ നയവും പരിപാടിയുമായി മടങ്ങിവ
. 1951 ഒേക്ടാബറിൽ കൽക്കത്തയിൽ കൂടിയ
പാർട്ടിയുെട ഒരു േത്യക സേമ്മളനം അവ അം
ഗീകരി കയും െച . സ്റ്റാലിൻ, െമാെളാേട്ടാവു്,
സുേസ്സാവു് എന്നിവരുെട േനരി ള്ള കാമ്മൎ ിക
ത്വത്തിൽ രൂപീകരിക്കെപ്പട്ട പുതിയ ൈലൻ
ഖ്യാപി . ിട്ടീഷ് സാ ാജ്യവാദികളുെട സമ്മ
തേത്താടുകൂടിയാണു്. േകാൺ സ്സ് ഗവെണ്മ ്
സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നതു്. ഇന്ത്യയിൽ ഇേപ്പാ
ഴും െകാേളാണിയൽ വ്യവസ്ഥിതി നിലനി
.
സാ ാജ്യവാദികൾ അവരുെട ഭരണെത്ത തീ◌ൎ
ം സാ ാജ്യത്വാഭാസന്മാരായ േകാൺ സ്സ്
സർക്കാെരന്ന െപായ്വ ം മറ െവച്ചിരി
കയാണു്. അതിനാൽ കമ്മ ണി പാർട്ടിയുെട
അടിയന്തിര ദൗത്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടെത്ത മറി
ച്ചി ് പകരം ഒരു ജനകീയ ജനാധിപത്യ ഭരണ
കൂടം സ്ഥാപി കയാണു്. അങ്ങെന അധികാര
ൈകമാറ്റത്തിനുേശഷം നാലു വർഷം കഴിഞ്ഞി
ം സ്റ്റാലിനും േസാവിയ യൂണിയെന്റ ഇതര േന
താക്കളും ഇന്ത്യെയ ിട്ടീഷ് സാ ാജ്യത്വത്തി
നു കീഴിലുള്ള ഒരു െകാേളാണിയൽ രാജ്യമായാ
ണു പരിഗണിച്ചതു്. പാർട്ടി സേമ്മളനം പുതിയ
ൈലൻ അംഗീകരിച്ചതിൽ അ തമില്ലായിരു
. അതിനു് ഏറ്റവും മഹാനായ മാർക്സിസ്റ്റ് െല
നിനിസ്റ്റിെന്റയും ‘േലാക വി വാചാര്യെന്റ’യും
അനു ഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതുെകാ ് വിേശഷി
ം. ചുരുങ്ങിയതു് 1956 വെരെയങ്കിലും ഞങ്ങളുെട
സഖാക്കളിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റയും വിചാരഗതി
ഇങ്ങെനയായിരു . ഞാനും കുറ കാലം ഈ
അസംബന്ധ വീക്ഷണത്തിൽ പ െകാണ്ടിരു
. എന്നാൽ താമസിയാെത തെന്ന എനി ്
സംശയങ്ങളുണ്ടായി. ഇന്ത്യ രാ ീയമായി സ്വത
മാെണ ് ഞാൻ വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അനുഷ്ഠാനപരമായി ഏതായാലും ഒരു പു
തിയ പരിണാമം സംഭവി . 1951-ൽ പുതിയ
പരിപാടി അംഗീകരിച്ചേതാെടാപ്പം പാർട്ടി അടു
വ െകാണ്ടിരുന്ന െപാതുെതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ
പെങ്കടു വാൻ നിശ്ചയി . ഇതു േകവലം ശരി
യായിരുെന്നങ്കിലും െതരെഞ്ഞടുപ്പിനുേശഷം
പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച നയങ്ങൾ ഈ വ്യതിയാന
െത്ത കൂടുതൽ അത്ഥൎ വത്തായി െവളിെപ്പടുത്തി.
ഇടതുപക്ഷതീ വാദത്തിൽ നി ് ഇേപ്പാൾ
പാർട്ടി “പാർലെമെന്ററി പിള്ളവാതം” എ
മാ ം വിളിക്കാവുന്ന ഒരു പാത തുടക്കമി .
ഇന്ത്യ ഇേപ്പാഴും ഒരു പിേന്നാക്ക െകാേളാണി
യൽ രാജ്യമായതുെകാ ് േസാഷ്യലിസം പാർ
ട്ടിയുെട അടിയന്തിര ലക്ഷ്യമെല്ല ് 1951-െല
തിരെഞ്ഞടു ് മാനിെഫേസ്റ്റായും പുതിയ പരി
പാടിയും സ്താവി . ജനാധിപത്യവിരുദ്ധവും
ജനവിരുദ്ധവുമായ െനഹ്റു ഗവെണ്മന്റിനു പകരം
എല്ലാ സാ ാജ്യവിരുദ്ധ, നാടുവാഴിത്ത ശക്തിക
ളുേടയും പാർട്ടികളുേടയും ഒരു മുന്നണിയുേടയും
അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജനകീയ ജനാധിപത്യ
ഗവെണ്മ സ്ഥാപി കയാണു് അടിയന്തിര ധർ
മ്മെമ ം സ്താവിക്കെപ്പ . “വഗ്ഗൎം” എന്ന വാ
ക്കിനുപകരം “പാട്ട ൎി” എന്ന വാ ം “ഭരണകൂ
ടം” എന്ന വാക്കിനു പകരം “ഗവെണ്മ ്” എന്ന
വാ ം ഉപേയാഗിക്കെപ്പ . അവ െവറും ഭാഷാ
ശാ പരമായ മാറ്റങ്ങളായിരുന്നില്ല. 1948–51
മുതൽ തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം ഒരു ജനകീയ ജനാധി
പത്യ ഭരണകൂടം സ്ഥാപി കയാെണ ് പാർ
ട്ടി ഖ്യാപിച്ചിരു . അതു് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ
സവ്വൎാധിപത്യത്തിെന്റ ആരംഭബി വായിരി
െമ ം ‘ജനകീയ ജനാധിപത്യ’െമന്ന സങ്കല്പ
ത്തിലടങ്ങിയ സന്നിഗ്ദ്ധതകളും അപര്യാപ്തതകളും
മാറ്റിവച്ചാൽ ലക്ഷ്യം ഏതാ ് വ്യക്തം തെന്ന
യായിരു . േകാൺ സ്സ് ഗവെണ്മന്റിെന്റ സ്ഥാ
ന ് ജനാധിപത്യ ഐക്യത്തിേന്റതായ ഒരു
ജനകീയ ഗവെണ്മന്റ് സ്ഥാപി വാനുള്ള സമ
രമാണു് പാർട്ടിയുെട േക കർത്തവ്യെമ ് മധു
രയിൽ കൂടിയ പാട്ട ൎിയുെട മുന്നാം േകാൺ സ്സ്
ഊന്നിപ്പറ
. ഇവിെട വ്യക്തമായും “ജനകീയ
ജനാധിപത്യം” െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സർവ്വാധിപ
ത്യത്തിെന്റ പര്യായമായല്ല ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നതു്.
സി. പി. ഐയ-യും േകാൺ സ്സ് വിരുദ്ധ “ജനാ
ധിപത്യ”പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സഖ്യമായാ
ണു അതു് വിഭാവനം െചയ്യെപ്പട്ടിരുന്നതു്. പാർ
ട്ടിയുെട ലക്ഷ്യം പാർലെമന്ററി ഭൂരിപക്ഷം േന
ടുകെയന്നതും ഗവെണ്മ കൾ രൂപീകരിക്കാൻ
േവണ്ട സഖ്യകക്ഷികെള സമ്പാദി കെയന്ന
തുമായിത്തീരു .
േചാദ്യം: ഇ യധികം വിഭാഗീയമായ െത കൾ വരു
ത്തിയി ം സി. പി. ഐ. 1951-െല െപാതുെതര
െഞ്ഞടുപ്പിൽ നല്ല വിജയം േനടിയെതങ്ങെന
െയ ് ഒ ് വിശദീകരിക്കാേമാ? അതു് അടിച്ച
മർത്തെപ്പട്ടിരു . സാ ാജ്യത്വവിരുദ്ധ ശക്തി
കളിൽ നി ് അതു് ഒറ്റെപ്പട്ടിരു . െതരെഞ്ഞ
ടുപ്പിൽ പെങ്കടുക്കാനുള്ള ത്യക്ഷത്തിൽ ശരി
യായ, അതിെന്റ തീരുമാനവും അവസാന നിമി
ഷത്തിെലടുത്തതായിരു വേല്ലാ?
ഉത്തരം: െതരെഞ്ഞടു ഫലം ഞങ്ങെളെയല്ലാം
അ തെപ്പടുത്തിെയന്നാണു് ഞാൻ കരുതുന്നതു്.
ഞങ്ങൾ ് പാർലിെമന്റിൽ 26–27 സീ കേളാ
ളം കിട്ടി. ഞങ്ങൾ േകാൺ സ്സിനു േശഷമുള്ള
ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയായിത്തീ ൎ ഗവെണ്മ
ന്റിേനാടുള്ള എതിർപ്പിെന്റ മുഖ്യേക വുമായി
ത്തീ ൎ . ചിലയിടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുെട സ്ഥാനാ
ത്ഥൎ ികൾ ് െനഹ്റുവിെനക്കാൾ കൂടുതൽ േവാ
കിട്ടി. ഒരു സു ഭാതത്തിൽ അടുത്തകാലംവ
െര ഒളിവിേലാ ജയിലിേലാ ആയിരുന്ന ഒേട്ടെറ
സഖാക്കൾ പാർലെമന്റിേലാ ാേദശിക നിയ
മസഭകളിേലാ അംഗങ്ങളായിത്തീർ . ഈ വി
ജയത്തിനു മുഖ്യകാരണം ഞങ്ങൾ േവാ െച
യ്ത ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളുെട വിഭാഗീയ ൈലൻ ശരി
യാെണ ് കരുതിയതെല്ലന്നാെണെന്റ പക്ഷം.
പാർട്ടി കാഡർമാർ ജനകീയ സ്ഥാനത്തിൽ മു
ഴുകിയിരു െവന്നാണു് ധാനഘടകം. അവർ
േ ഡു യൂണിയനുകളിലും കഷൎകസംഘങ്ങളിലും
വർത്തിച്ചിരു . അവരിൽ പലരും സത്യസ
ന്ധതയും ധീരതയുംെകാ ് ജനസമ്മതിയാർ
ജ്ജിച്ചിരു . അങ്ങെന േനാ േമ്പാൾ, 1951-െല
െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ സി. പി. ഐ.- കിട്ടിയ േവാ
കൾ േനരി തെന്നയുള്ള വഗ്ഗൎേവാ കളായിരു .
നിലനിന്നിരുന്ന സാദ്ധ്യതകൾ അതു െവളിെപ്പ
ടുത്തി. ഈ സാദ്ധ്യതകൾ സക്ഷാത്ക്കരിക്കെപ്പ
ട്ടിെല്ലന്ന വ ത ഒരു തലത്തിൽ, ഇ ് പാർല
െമന്റിൽ പാർട്ടി ള്ള ാതിനിധ്യം തെന്ന െവ
ളിെപ്പടു
്. അതു് മിക്കവാറും 1961-േലതു
തെന്നയാണു്.
േചാദ്യം: പാർലെമേന്ററിയനിസത്തിേല ള്ള വ്യതി
യാനത്തിനുേശഷം പാർലെമേന്റതരമായ ഏെത
ല്ലാം അടവുകളാണു് സ്വീകരിേക്കണ്ടെതന്നതി
െന റി ് പാർട്ടിക്കക ് എെന്തങ്കിലും ചർച്ച
നട േവാ? ജനകീയ സമരങ്ങളിലുള്ള പാട്ട ൎിെമ
മ്പർമാരുെട പങ്കാളിത്തം െപെട്ട ് െവറുേത നി
റുത്തിക്കളയുകെയന്നതു് തീച്ചൎയായും യാസമാ
യിരുന്നിരി മേല്ലാ.
ഉത്തരം: ഉ ്, പാർട്ടിക്കമ്മിറ്റികളിൽ ചർച്ചകളുണ്ടാ
യി. െകാറിയൻ യുദ്ധത്തിനുേശഷം േസാവിയ ്
യൂണിയൻ ഒരിക്കൽ കൂടി മുതലാളിത്തശക്തിക
ളുമായി സൗഹൃദത്തിേന്റയും സഹ വർത്തന
ത്തിേന്റയുമായ നയം പി ടരാനാരംഭിച്ചിരു .
ഇതിെനയാണേല്ലാ പിൽക്കാല ് ഷ്െചവു്
സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്ത്വെമ ് സി
ദ്ധാന്തവൽക്കരിച്ചതു്. േസാവിയറ്റ് യൂണിയനും
ൈചനീസ് ജനകീയ റിപ്പ ി ം “പുേരാഗമന
പരമായ” നയങ്ങളുെട േപരിൽ—വിേശഷി ം
േചരിേചരായ്മയിലടിയുറച്ച അതിെന്റ വിേദശ
നയത്തിെന്റ, േപരിൽ—ഇന്ത്യാഗവെണ്മന്റിെന
കീർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ത്യാ സന്ദർശനേവ
ളകളിൽ ഷ്െചവും—ചു എൻലായിയും വമ്പി
ച്ച ജന ട്ടങ്ങെള ആകർഷി . െനഹ്റു, “ബ
ങ് സ്പിരിറ്റി”െന്റ ശില്പികളിെലാരാളായി. ഈ
പശ്ചാത്തലത്തിലാണു്. ഞങ്ങളുെട പാർട്ടിക്ക
കെത്ത ചർച്ചകൾ തുടർന്നതു്. ഇന്ത്യ ശരി ം
സ്വത മാേണാ അേതാ ഇേപ്പാഴും ിട്ടീഷ്
സാ ാജ്യത്വത്തിനു് കീഴിലാേണാ? രാ ീയ
മണ്ഡലത്തിൽ നാം ആേരാടാണു് കൂ കൂേടണ്ട
തു്? ഞാൻ കാര്യദർശിയായിരുന്ന സി. പി. ഐ.
മലബാർ ാേദശിക കമ്മിറ്റിയിൽ നടന്ന വിവാ
ദങ്ങൾ ഞാേനാർ
. പാട്ട ൎിയുെട മലബാർ
സേമ്മളനത്തിൽ േകാൺ സ്സിനു മുമ്പായി നട
ന്ന ചർച്ചയും. ചിലരാ ഹിച്ചതു് ഒരു േകാൺ
സ്സ്—കമ്മ ണിസ്റ്റ് കൂ ഗവെണ്മന്റാണു്. മ ചിലർ
ഒരു േകാൺ സ്സ് വിരുദ്ധ മുന്നണി േവണ്ടി വാ
ദി കയും ആ മണം മുഴുവൻ േകാൺ സ്സ്
േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഐ. എൻ. ടി. യു. സി.-യുെട
േനെര തിരി വിടുകയും െച . ഇരുവരും ശ്ന
െത്ത ധാനമായും െതരെഞ്ഞടു ് വിജയി
ന്നതിെന്റ കാര്യമായാണു് കണ്ടതു് സ്വവർഗ്ഗെത്ത
അതിെന്റ പീഡകർെക്കതിരായി ഒന്നിപ്പിക്കാൻ
മി കവഴി തെന്ന ഞങ്ങൾ ് ഒപ്പം േകാൺ
സ്സിെന െതരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ദുർബ്ബലെപ്പടുത്താനും
കഴിയുമായിരു എന്നതാണു് ഈ സഖാക്കൾ
മനസ്സിലാക്കാെത േപായതു്. ഞാൻ ര ൈലനു
കേളാടും വിേയാജി . സി. പി. ഐ.- ് വരാനി
രി ന്ന സമരങ്ങൾ ള്ള ഒരു ജനകീയ ൈലൻ
ഉണ്ടാവുകയാണു് ആദ്യംതെന്ന േവണ്ടെതന്നാ
യിരു അന്നെത്ത എെന്റ നിലപാടു്. ഞങ്ങൾ
സമരെത്ത അടിസ്ഥാനപരമായും പാർട്ടികൾ
തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയല്ല, വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
തായാണു് സങ്കല്പിേക്കണ്ടിയിരുന്നതു്. അേപ്പാൾ
യുദ്ധങ്ങളിൽ പിളർ േപായ െതാഴിലാളി വർ
ഗ്ഗെത്തയും ഇതര ജനകീയ സംഘടനകേളയും
ഭിന്നിപ്പി കെയന്ന ലക്ഷ്യേത്താെട മുതലാ
ളിമാർെക്കതിെര ഏ. ഐ. ടി. യു. സി.-യുെടയും
ഐ. എൻ. ടി. യു. സി.-യുെടയും മ േ ഡുയൂണി
യനുകളുേടയും ഏേകാപി ള്ള വർത്തനങ്ങൾ
ക്കായി യത്നി കയാണു് ഞങ്ങൾ േവണ്ടിയി
രുന്നതു്. വർഗ്ഗഐക്യത്തിെന്റ അടിത്തറയിൽ
നാം േകാൺ സ്സ് അനുഭാവികളുൾെപ്പെടയുള്ള
പുേരാഗമന ജനവിഭാഗങ്ങെളെയല്ലാം ഭൂപരിഷ്ക
രണത്തിനും െതാഴിലാളികളുെട അവകാശങ്ങൾ
ം കൂടുതൽ ജനാധിപത്യ സ്വാത ്യങ്ങൾ ം
ഒരുറച്ച സാ ാജ്യത്വവിരുദ്ധ വിേദശനയത്തിനും
മ മുള്ള സമരങ്ങളിലൂെട ഒന്നിപ്പിക്കാൻ മിക്ക
ണെമ ം ഈ സമരങ്ങളിലൂെട ജനങ്ങെള ബൂർ
ഷ്വാ സ്വാധീനത്തിൽനി ം പറിച്ചകറ്റി െതാഴി
ലാളി വഗ്ഗൎത്തിെന്റ േമധാവിത്വം െകട്ടിപ്പടുക്കണ
െമ ം ഞാൻ വാദി . ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച രാ ീയ േമയം മലബാർ
പാർട്ടി സേമ്മളനത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം േനടി പാ
സ്സായി.
1956-ലാണു്, പാലക്കാടു്െവ ് പാട്ട ൎിയുെട
നാലാം േകാൺ സ്സ് നടന്നതു്, ഭൂരിപക്ഷത്തി
െന്റ ഊന്നൽ ഒരു േകാൺ സ്സ് വിരുദ്ധമുന്നണി
യിലായിരു . ഇൻഡ്യൻ ബൂർഷ്വാസി, ി
ട്ടീഷ് ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിെന്റ ദാസന്മാരാ
െണന്ന അവരുെട സിദ്ധാന്തത്തിനു തിക ം
അനുേയാജ്യമായിരു ഇതു്. പി. സി. േജാഷി
യും ഭവാനിെസ ം ഞാനും മ കുറ േപരും
േജാഷി ഞങ്ങൾ േവണ്ടി അവതരിപ്പിച്ചിരു
ന്ന ഔേദ്യാഗിക േമയത്തിെന്നതിരായ ഒരു
മറു േമയം ശരി ം വിതരണം െച കതെന്ന
യുണ്ടായി. േകാൺ സ്സ് ഗവെണ്മ ം ചിലേപ്പാൾ
സന്ധികൾ െചയ്യാറുെണ്ടങ്കിലും അതു് സാ ാ
ജ്യത്വത്തിെന്റ അടിമയെല്ല ം, അതു് ാഥമി
കമായും സാധാരണക്കാരുെട താല്പര്യങ്ങെളയ
ല്ല, ബൂഷൎ്വാസിയുെട വിഭാഗീയതാല്പര്യങ്ങെള
യാണു് േസവിച്ചിരിരുന്നെത ം, രാജ്യത്തിെന്റ
ബൂർഷ്വാേനതൃത്വമാണു് ജനങ്ങെള േവട്ടയാടുന്ന
എല്ലാ തീ
ശ്നങ്ങളുെടയും മൂലെമ ം, അതു
െകാ ് ബൂർഷ്വാജനാധിപത്യ വി വം പൂർ
ത്തീകരി െകാ ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ സവ്വൎാ
ധിപത്യം സ്ഥാപി കയാണു് യഥാത്ഥൎ ശ്നപ
രിഹാരെമ ം ഞങ്ങളുെട േമയം ചൂണ്ടിക്കാ
ട്ടി. ഏ. ഐ. ടി. യു. സി., ഐ. എൻ. ടി. യു. സി.,
എ ്. എം. എസ്., യു. ടി. യു. സി. തുടങ്ങിയ എല്ലാ
േ ഡു് യൂണിയനുകേളാടും ഏകീകൃതമായ ഒെരാ
റ്റ േ ഡ് യൂണിയൻ േക മായി ലയി േചരാൻ
അതു് ആഹ്വാനംെച . രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധ
തിെയ തങ്ങളുേടയും രാജ്യത്തിെന്റയും യഥാത്ഥൎ
താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരി ് രൂപെപ്പടു വാനാ
യി ഇടെപടുവാൻ അതു് എല്ലാ ജനകീയസംഘ
ടനകേളാടും ആവശ്യെപ്പ . സാ ാജ്യത്വത്തിെന്റ
യും ഫ ഡലിസത്തിെന്റയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ം
വലതുപക്ഷത്തിെന്റ പിന്തിരിപ്പൻ നയങ്ങൾ
െമതിരായുള്ള സമരങ്ങളിലൂെട േകാൺ സ്സിന
ക ം പുറ മുള്ള ജനങ്ങെള ഒന്നിപ്പി ന്ന
ഒരതിശക്തമായ ജനകീയ സ്ഥാനെമന്ന നില
യിൽ ഒരു ഏകീകൃത േദശീയജനാധിപത്യമുന്ന
ണി ഉയർത്തിെക്കാ വേരണ്ടതിെന്റ ആവശ്യം
േമയം ഊന്നിപ്പറ
. െതാഴിലാളിവഗ്ഗൎത്തി
െന്റ േമധാവിത്വം െകട്ടിപ്പടു ന്നതിനുള്ള വഴി
അത്തരെമാരു ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയാ
െണ ് ഞങ്ങൾ കരുതി. ഞങ്ങളുെട േമയം
പരാജയെപ്പ . എന്നാൽ നാലിെലാരു ഭാഗം
തിനിധികൾ ഞങ്ങെള പിൻതാങ്ങി. ഞങ്ങൾ
േവണ്ടി അവതരിപ്പിച്ച ചില േഭദഗതികൾ പിന്നീ
ടു് ഔേദ്യാഗിക േമയത്തിൽ കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പ .
പില്ക്കാല ് അതു് പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്ക
െപ്പടാനിടവന്നതായിരു ഇതിെന്റ ഫലം.
േചാദ്യം: സി. പി. എസ്. യു-വിെന്റ ഇരുപതാം പാർ
ട്ടി േകാൺ സ്സ് സി. പി. ഐ. േദശീയ േകാൺ
സ്സിൽ േനരി ണ്ടാക്കിയ ത്യാഘാതെമന്തായി
രു . അതു ചർച്ചെചയ്യെപ്പട്ടിട്ടിെല്ല േണ്ടാ?
ഉത്തരം: ഓ, തീച്ചൎയായും േസാവിയറ്റ് യൂണിയനി
െല മാറ്റങ്ങെള റി ് ഒരു േമയം ഞങ്ങളുെട
േകാൺ സ്സിനു് സമർപ്പിക്കെപ്പ . അതു് ഷ്േച
വിെന്റ ഭാഷണത്തിെന്റ െപാതുവായ വണ
തെയ അംഗീകരി . അേത സമയം അേദ്ദഹമുന്ന
യിച്ചിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ച വിേധ
യമാക്കണെമന്നവശ്യെപ്പ . ഏതായാലും പാർട്ടി
േകാൺ സ്സിൽ വേച്ചാ പിന്നീേടാ ഇതിെന
റി ് പൂണ്ണൎ മായ ചർച്ചെയാ ം നടന്നില്ല. സ്റ്റാ
ലിെനതിരായ ആ മണത്തിെല ശരികൾ അധി
കം സഖാക്കൾ ം േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടിരുന്നിെല്ലന്ന
താണു് കൂടുതൽ ചച്ചൎേവണെമ വാശിപിടി
ക്കാൻ കാരണമായതു്. 1956-നു േശഷം ഞാൻ
തെന്ന ഒേട്ടെറ ശ്നങ്ങെള റി ് മൗലീകമായ
പുനർവിചാരത്തിേലർെപ്പ .
അേന്നാളം ഞാൻ ഒരുറച്ച സ്റ്റാലിനിസ്റ്റായി
രുെന്നങ്കിലും സ്റ്റാലിെന ആ മിച്ച ഷ്േചവി
െന ന്യായീകരിക്കാൻ ഞാനാ ഹി . ഇരുപ
താം പാർട്ടി േകാൺ സ്സിനു േശഷം ര മൂ
രാ ി എനി റങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങെള
ആരാധിക്കാൻ ശീലിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യെന,
ഞങ്ങളുെട ആേഗാള സ്ഥാനത്തിെന്റ േനതാ
വിെന, മു ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ തെന്ന സഖാക്ക
ളായിരുന്നവർ ആ മിച്ചിരി
. ഷ്േചവി
െന്റ രഹസ്യറിേപ്പാർ ് വായിച്ചേശഷവും ഞാൻ
ശരി ം തരിച്ചിരി കയായിരു . കുേറസമയം
എനിക്കതു വിശ്വസിക്കാൻ തെന്ന കഴിഞ്ഞില്ല.
പേക്ഷ, അതു വീ ം വായി കയും ചിന്തി
യും െചയ്തേശഷം ഷ്െചവു് ശരിയാെണന്ന
നിഗമനത്തിൽ ഞാെനത്തിേച്ചർ . സ്റ്റാലിെന
പിൻതാ ന്നവർെക്കതിെര ഞാനേദ്ദഹത്തി
നുേവണ്ടി വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഷ്െചവു് സ്റ്റാ
ലിെന ആ മിച്ചതിെന്റ േപരിലാണു് ഒരുപാടു്
സഖാക്കൾ അേദ്ദഹെത്ത “റിവിഷനിസ്റ്റ് ” എ
വിളിച്ചാ മിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മ തീസീ കൾ സ്റ്റാലിെന്റ തെന്ന അനുഷ്ഠാന
ത്തിൽ നി ം ഏെറെയാ ം വ്യത്യസ്തമായി
രുന്നില്ലേല്ലാ. 1956-െല പാർട്ടി േകാൺ സ്സിൽ
െവച്ചാണു് ഞാൻ പാർട്ടിയുെട ഉന്നതാധികാര
സമിതിയിേല ്, േദശീയ കൗൺസിലിേല ്
തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പട്ടതു്. അതിനുമു ് ഞാൻ തീർ
ം ാേദശികതലത്തിൽ വർത്തി കയും
േകരളത്തിൽ പാർട്ടി െകട്ടിപ്പടു ന്നതിൽ ദ്ധ
േക ീകരി കയുമാണു് െചയ്തിരുന്നതു്.
(ഈ സംഭാഷണത്തിെന്റ രണ്ടാം ഭാഗം നാെള

സിദ്ധീകരി

ം.)

െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
കാരനുമായിരു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫ വരി 25, 1904–ജൂൈല 3,
1976). മല റം ജില്ലയിെല തിരൂർ വി
േല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശ ് കീേഴടത്ത്
എന്ന സമ്പന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത്
തുപ്പൻ ന തിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മ
യുേടയും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർ
ക്സ് എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം ശ
സ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വിദ്യാർ
ത്ഥിയായിരി േമ്പാൾ തെന്ന േദശീയ സ്ഥാനങ്ങേളാടു്
ആകർഷിക്കെപ്പ . നിയമലംഘന സ്ഥാനത്തിൽ പെങ്കടു
് അറസ്റ്റ് വരി .
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ് ആശ
യങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പി . തികഞ്ഞ കമ്മ ണി
കാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ചത്തിയതു്. െപാന്നാ
നി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുടക്കിൽ പെങ്കടു ് അറസ്റ്റ്
വരി . നവയുഗം വാരികയുെട പ ാധിപരായിരു . പാർ
ട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ സി. പി. ഐ. യിൽ ഉറ നിെന്നങ്കിലും
അവസാനകാല ് പാർട്ടിയിൽ നി ം അക . ജവഹർ
ലാൽ െന സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ ണിസ്റ്റ്
ചരി ം തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല-നു്
അന്തരി . പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരു .

പിൻകുറി ്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായി തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറ ന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായി
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ ട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആ ിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട ീനിൽ തെന്ന വായി വാൻ തക്ക
രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരി
ന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതി നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയി
ലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരി ന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് മാണങ്ങൾ വായി വാനുള്ള േയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇ ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കി ന്ന അേഡാബി
അേ ാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തി
യതു്. അതുെകാ ് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ
െച കയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
വായി കയും െച ക.
◦ സ്വത
സാധനം ആ ഹി ന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
േവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
സാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനി കൾ
ക്കകം വായി തീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവ റി കൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എ തുടങ്ങി
എ േവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.
◦

തികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മ കളാേയാ
േചർ ക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്ന വർത്തകർ ്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

